
 - 1  -  

 72-106-01/ניר שנידרמן

  אוניברסיטת בר אילן
  המחלקה למדעי המדינה

  
  )72-106-01(משפט השלטון המקומי
  ד"עו, ניר שנידרמן
  ח"קורס תשס

  
לא , אדם פונה.  על מהלך חייה התקין של החברה בדרכים רבותותשלטון המקומי משפיעהוהתנהלות פעילות 
אז . בניה ועוד, חניה, דת, ברואהת, רישוי, מן הרשות המקומית בענייני חינוךאו סיוע  שרותלקבלת , אחת

אשר תפקידו לשרת את אותו אדם תוך שמירה על אינטרס ,  המקומיפקיד השלטון, פוגש הוא בעובד הציבור
ליצור סיטואציות משפטיות מורכבות ומעניינות ואף  עשוי זהטעון מפגש . החברה כולה והשוויון בין פרטיה

או לעסקה פסולה לפיה ינתן שוחד לעובד הציבור  בכח משרתו כך שעובד הציבור יעשה שימוש לרעהלהוביל ל
  .בעד ביצוע פעולה

 מן ולהתעלםנדרש הוא להיטיב עם החברה תוך ש , מדי יום ביומו,עובד הרשות המקומית מקבל החלטות
כאן עולה החשש כי העובד יפעל בדרך של מרמה והפרת .  שעשוי לעתים להיות שונההאינטרס הפרטי שלו

   ?ות אלה חששסיטואציות וניתן להתמודד עם , אם כן, כיצד .אמונים
עבירות הסוגיות משפטיות שונות ועם מערכת המשפט במדינת ישראל עם התמודדות את נבחן בקורס זה 

התערבות בתי המשפט , על מבנה הרשויות השונות דגש שימתתוך במסגרת השלטון המקומי המתבצעות 
 והאחריות המשמעתית בה עשויים לשאת האחריות הפלילית, רלוונטיתיישום החקיקה ה, בהתנהלות השלטון

חלקם ( ספציפיים שארעו בשנים האחרונות במהלך הקורס נעמוד על מקרים .עובדי השלטון המקומי שסרחו
 בהם יש כדי להמחיש הקשיים הרבים שבהתמודדות המשפטית) את המדינה" הסעירו"פורסמו בתקשורת ו

   .אתיקה וטוהר מידות במסגרת השלטון המקומי, הלות סדירההתנר על ועם הצורך לשמ
  
  נושאי הקורס. א

  הממשק שבין המשפט לבין התנהלות השלטון המקומי
 .המחשת הממשק באמצעות עבריינות בשלטון המקומי  .א
 .מקרים לדוגמא  .ב

  רשויות השלטון במדינת ישראל
 .הרשות המחוקקת  .א
 .נשיא המדינה  .ב
 .הרשות השופטת  .ג
של השלטון המקומי מאפיינים נוספים , שלטון המקומי כחלק מן הרשות המבצעת ה–הרשות המבצעת   .ד

 .שרות בתי הסוהר ושרות המבחן, הסנגוריה הציבורית, הפרקליטות, משטרת ישראל, כרשות מבצעת
  ".איזונים ובלמים"עקרון הפרדת הרשויות אל מול מערכת של   .ה

  דין משמעתי לעובדי השלטון המקומי
 ? מהי–משמעת   .א
 .תיו של המשפט המשמעתי בשרות הציבורימקורו  .ב
 .הייחוד שבעבירות המשמעת  .ג
 .פירוט עבירות המשמעת  .ד

  עבירות המשמעת במסגרת השלטון המקומי
  .עובד השלטון המקומי שעשה מעשה או התנהג באופן שפגע במשמעת  .א
 .או התרשל בקיום המוטל עליועובד השלטון המקומי שלא קיים את המוטל עליו   .ב
 .קומי שהתנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידועובד השלטון המ  .ג
 .עובד השלטון המקומי שהתנהג התנהגות בלתי הוגנת במילוי תפקידו  .ד
 .עובד השלטון המקומי שהשיג את מינויו בשרות הרשות המקומית שלא כדין  .ה
 .עובד השלטון המקומי אשר הורשע על עבירה שיש עמה קלון  .ו

  ההליך המשמעתי
  . פלילידין משמעתי במקביל לדין  .א
 .אין מענישים פעמיים על אותה עבירה  .ב
 .התיישנות מפני העמדה לדין משמעתי  .ג
 .טיהור שמו של עובד הרשות המקומית  .ד
 .פרישה מן העבודה ברשות המקומית אינה מפסיקה את הליכי המשמעת  .ה
 .בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות  .ו
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סדרי הדין , של התובענה לבית הדין למשמעתהליכי ההכנה וההגשה ,  כללי–הפרוצדורה המשמעתית   .ז
 .ערעור ומשפט חוזר,  נקודות עקריות–והבאת ראיות בפני בית הדין למשמעת 

  השעית עובד
  .הסמכות להשעות עובד  .א
 .ביקורת שיפוטית על ההשעיה  .ב
 .תשלום משכורת בתקופת ההשעיה  .ג
 .קריטריונים לשינוי המשכורת המשתלמת במהלך תקופת ההשעיה  .ד
 .של עובד מושעהעבודת חוץ   .ה
 .משכורתו של עובד מושעה בגמר ההליכים המשפטיים  .ו

  ענישה
  .אמצעי המשמעת שבית הדין למשמעת רשאי להטיל לאחר שהרשיע נאשם  .א
 . פירוט–אמצעי המשמעת   .ב

  פיטורים מנהליים
  .הקדמה  .א
 .ההבחנות שבין פיטורים בשל עבירת משמעת לבין פיטורים מנהליים  .ב

  ת מקומיתחיוב אישי של נושא משרה ברשו
  .מבוא  .א
 .נוהל משרד הפנים  .ב
     . 8.2000הנחית היועץ המשפטי לממשלה   .ג
  
   רלוונטיתחקיקה. ב
 .1977-ז"תשל, חוק העונשין  .1
  .1984- ד"תשמ, )נוסח משולב(חוק בתי המשפט   .2
 ). נוסח חדש(פקודת העיריות   .3
 .השפיטה: חוק יסוד  .4
  . כבוד האדם וחרותו: חוק יסוד  .5
  .ופש העיסוקח: חוק יסוד  .6
    .נשיא המדינה: חוק יסוד  .7
  .1978-ח"תשל, )משמעת(חוק הרשויות המקומיות   .8
  .1963-ג"תשכ, )משמעת(חוק שרות המדינה   .9
  
  ספרות עזר  .ג
 .1992- ב"התשנ, א"ת" בורסי"הוצאת , דיני משמעת בשרות הציבור, תור-ד נחמיה בן"עו .1
  .)192968(  ת - בן68  ספריה למשפטים ב
 
  .ה"תשס, 'הפרקליט מח, בין תרבות שלטון לשלטון המשפט–משפט ואתיקה, זאב סגל' פרופ .2

  כתב עת בספריה למשפטים
  
   רלוונטיתפסיקה. ד
  .יפו-א"עירית ת' בועז סולמי נ 1826/02מ "עש  .1
  .המועצה המקומית תמרה' שמא נ 259/96מ "ער  .2
  .לוי ופרץ' מדינת ישראל נ) בית משפט השלום ברמלה (1174/01. פ.ת  .3
  .'שר הבטחון ואח' אליס מילר נ 4541/94צ "בג  .4
  .שר הפנים' מ נ"בע" קול העם"' חב 73/53צ "בג  .5
  .'ממשלת ישראל ואח' ד יצחק ברזילי נ"עו 428/86צ "בג  .6
  .'עירית נצרת עילית ואח' ראם נ 105/92א "ע  .7
  .' פתח תקווה ואחמועצת עירית' סיעת הליכוד בעירית פתח תקווה נ 531/79צ "בג  .8
  . יפו–א "ראש עירית ת' פורז נ 953/87צ "בג  .9

  .נציבות שרות המדינה' אלפונסו דבוש נ 3/75מ "עש .10
  .נציבות שרות המדינה' הדסה כהן נ 1/76מ "עש .11
  .יחזקאל סעדיה' א נ"עירית ת 3/80מ "ער .12
  .רובין' א נ"עירית ת 12/82מ "ער .13
  .ר רשות השידור"וי' קוקה נ 1/86מ "עש .14
  .א"עירית ת' פלוני נ 8/79מ "ער .15
  .נציב שרות המדינה' גדעון ספירו נ 5/86מ "עש .16
  .פרקליט המדינה ונציב שרות המדינה' מיכאל מירוז נ 4/66מ "עש .17
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  .וליה'לג'ראש המועצה המקומית ג' עפר נ'עבדול ג 178/81צ "בג .18
  .מדינהנציבות שרות ה' הלפר נ 3/86מ "עש .19
  .נציב שרות המדינה' שמעון סלומון נ 1/70מ "עש .20
  .וייסמן' איגוד ערים שרותי כבאות חולון נ)  של עובדי הרשויות המקומיותמ"ביד (587/מז .21
  . יפו–א "עירית ת' שנון נ 4/80מ "עש .22
  .מדינת ישראל' דוד יכין נ) בית הדין הארצי לעבודה (3 – 32/לג .23
  .יצחק פלד'  יפו נ–א "עירית ת 4/81מ "ער .24
  .דוד תמיר' עירית נתניה נ) בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות (18/83' מו .25
  .ששון אלבז' עירית כפר סבא נ) בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות (6/86' מז .26
  .שיש' גולני נ 1065/89צ "בג .27

     ריה קומת קרקע מחשב ימני בשורה ראשונהמאגר מידע אלקטרוני פדאור בספ
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   הממשק שבין המשפט לבין התנהלות השלטון המקומי– הקדמה
  
  המחשת הממשק באמצעות עבריינות בשלטון המקומי  .א

, לא אחת, אדם פונה. עבריינות בשלטון המקומי משפיעה על מהלך חייה התקין של החברה בדרכים רבות
אז פוגש הוא . בניה ועוד, חניה, תברואה, רישוי, דת, קומית בענייני חינוךסיוע מן הרשות המשרות ולקבלת 

אשר תפקידו לשרת את אותו אדם תוך שמירה על אינטרס החברה , פקיד השלטון המקומי, בעובד הציבור
מפגש טעון זה עשוי להוביל לכך שעובד הציבור יעשה שימוש לרעה בכוח משרתו או . כולה והשוויון בין פרטיה

  .סקה פסולה לפיה יינתן שוחד לעובד הציבור בעד ביצוע פעולהלע
  

תוך שנדרש הוא להיטיב עם החברה ולהתעלם מן , מדי יום ביומו, עובד הרשות המקומית מקבל החלטות
כאן עולה החשש כי העובד יפעל בדרך של מרמה והפרת . האינטרס הפרטי שלו שעשוי לעתים להיות שונה

  ? תמודד המשפט עם פעילות לא חוקית שכזאתמ, אם כן, כיצד. אמונים
  

ממשקים רבים אשר יבחנו בהרחבה בהמשך אולם נראה כי בפרט  ולשלטון המקומי לשלטון בכלל, למשפט
הבחנה , בהקשר זה, המשפט מבחין. עניין העבריינות שצוינה לעילבהממשק הבולט ביותר בא לידי ביטוי 

 הנה להשליט סדר ומשמעת בין עובדי השלטון המקומי לבין בין דין משמעתי אשר מטרתו העיקריתברורה 
הרתעתו והרתעת הרבים מלבצע או , מניעתו, דין פלילי אשר מטרותיו העקריות הנן גמול למבצע העבירה

,  ההבחנה בין הדינים ברורה אמנם אולם הבחירה את מי מבין שניהם להפעיל.לשוב ולבצע עבירות דומות
  .להיות קשה עד מאודעשויה , במקרים מסויימים

  
  
   מקרים לדוגמא  .ב

. להלן יתוארו שלושה מקרי אמת בהם הועמדו לדין עובדי רשויות מקומיות לאחר שנחשדו בביצוע עבירות
המקרים יציגו את הפערים שבין העמדה לדין פלילי . חלקם הועמדו לדין פלילי וחלקם הועמדו לדין משמעתי

 כמה בחירת הדין לפיו יישפט עובד הרשות המקומית עשויה להיות לבין העמדה לדין משמעתי וימחישו עד
  .שנויה במחלוקת

  
בתפקידו האחרון .  שנה30- יפו בתפקידים שונים במשך כ–א" סולמי עבד בעיריית ת– סיפורו של בועז סולמי

י לאחר שהתעורר החשד כי סולמ.  עובדים1,400כיהן כסגן מנהל אגף התברואה בעירייה והיה אחראי על 
מדווח דיווחי שקר אודות מספר השעות בהן הוא מצוי במקום עבודתו החליטה העירייה לעקוב אחר 

הן ,  ימים בהם נבדק החתים סולמי את כרטיס שעות הנוכחות שלו14 מתוך 9התברר כי במהלך . תנועותיו
בודה אולם לא באופן שקרי וכך שסך השעות בהן דיווח כי שהה במקום הע, בדרך מגנטית והן בדרך ידנית

  . שעות35.5עשה כן בפועל עמד על 
  

 יוחסו לו עבירות הרשויות המקומיותבכתב התובענה שהוגש כנגדו לבית הדין המקומי למשמעת של עובדי 
התנהגות שאינה הולמת את , אי קיום המוטל עליו כעובד הרשות המקומית, של פגיעה במשמעת עובדי הרשות
  . הוגנתמילוי תפקידו והתנהגות שאינה 

  
: בית הדין המקומי למשמעת הרשיע את סולמי בעבירות שיוחסו לו וגזר עליו את עונשי המשמעת הבאים

מ מנהל או מנהל "פסילתו מלמלא תפקיד של מ,  חודשים24העברה מתפקידו כסגן מנהל אגף לתקופה של 
 מחצית משכורת קובעת הפקעת עד, פיטורים על תנאי לתקופה של שלוש שנים,  שנים5אגף התברואה למשך 

על חומרת העונש ערער סולמי לבית המשפט העליון אולם . והשבת הסכום שנתקבל כתוצאה מן הדיווח הכוזב
  .   ערעורו נדחה

  
  .יפו-א"עיריית ת' בועז סולמי נ 1826/02 מ"ב פסק דינו של בית המשפט העליון בעש"מצ** 

  
צה המקומית תמרה ושימש כמורה בבית הספר התיכון  שמא היה עובד המוע– מיל שמא'סיפורו של מוחמד ג

הפיץ שמא ברחבי הכפר ובעיתונות המקומית שלושה כרוזים ' 94 מרץ –במהלך החודשים ינואר . המקומי
כרוזים אלה כללו . בהם מתח ביקורת קשה על המועצה המקומית שנבחרה בתמרה ועל ראש המועצה עצמו

  .יבה והשמצות קשותמלבד דברי ביקורת ענייניים גם דברי ד
  

על בסיס אלה הוגשה כנגד שמא תובענה לבית הדין המקומי למשמעת ובה יוחסו לו עבירות של פגיעה 
בית הדין הרשיע את שמא בעבירות . במשמעת עובדי הרשות המקומית והתנהגות שאינה הולמת את תפקידו

 6 מן המשכורת לתקופה של 1/6הפקעת , פיטורים על תנאי: אלה וגזר עליו את עונשי המשמעת הבאים
  .התראה ופרסום פסק הדין באותו עיתון בו פרסם את שלושת הכרוזים, חודשים
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שמא ערער לבית המשפט העליון בטענה כי עקרון חופש הביטוי מאפשר לו לפרסם את אשר פרסם אולם בית 
ש הביטוי מפני עקרונות ידחה עקרון חופ) המתקיימות במקרה זה(המשפט העליון קבע כי בנסיבות מסוימות 

העונשים אשר נגזרו על שמא . חשובים אחרים כגון שמירה על הסדר והמשמעת בין עובדי הרשות המקומית
  .נותרו על כנם

  
 .המועצה המקומית תמרה' שמא נ 259/96מ "ב פסק דינו של בית המשפט העליון בער"מצ** 
 

אב הבית של . ל ניהלה את הספרייה העירונית ברמלה" בת שבע לוי ז– ל ומאיר פרץ"סיפורם של בת שבע לוי ז
מלבד עובדים רגילים הועסקו בספרייה גם . השניים היו עובדי עיריית רמלה. ספרייה זאת היה מאיר פרץ

לעונשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שרות והיו תחת פיקוח , בתום משפט פלילי, אשר נדונו(עובדי שרות 
לעונש של עבודה , בתום הליך פלילי, אשר נדונו(שרות לתועלת הציבור  -צ "לשועובדי ) שרות בתי הסוהר

היו כפופים ישירות לבת שבע צ "עובדי השרות ועובדי השל). לתועלת הציבור והיו תחת פיקוח שרות המבחן
  .לוי ולמאיר פרץ

  
את מאיר , עבודהבאופן פרטי ומחוץ לשעות ה, היא העסיקה.  שיפצה בת שבע לוי את ביתה1999במהלך שנת 

 עובדי שרות 2- על מנת להקל על ביצוע שיפוצים אלה הורו בת שבע ומאיר ל. פרץ כאחראי על השיפוצים
צ נוסף שלא לעבוד בספרייה ותחת זאת להגיע אל ביתה של בת שבע ולבצע שם עבודות שכללו "ולעובד של

שבע לוי דיווחה לגורמי הפיקוח כי בת . הרכבת ארונות מטבח ואנטנת טלוויזיה, בניית שביל כניסה לבית
  .צ עבדו בספריה כדין"עובדי השרות והשל

  
צ סירבה בת שבע לדווח לשרות המבחן אודות סיום עבודתו "כאשר נתגלע סכסוך בין בת שבע לבין עובד השל

צ על העבודה שעשה בביתה הפרטי של בת שבע והדבר הובא לידיעת המשטרה "או אז דיווח עובד השל. של זה
  .פתחה בחקירהש
  

בשלבים הראשונים של החקירה מסרו בת שבע ומאיר גרסאות כוזבות לפיהן לא היו הדברים מעולם אולם עד 
עבר בין השניים ומאיר סיפר למשטרה את הסיפור כולו תוך שהוא מדגיש את חלקה של " חתול שחור"מהרה 

  .בת שבע בפרשיה
  

השלום ברמלה בו יוחסו להם עבירות של מרמה והפרת כנגד השניים הוגש כתב אישום פלילי לבית משפט 
מאיר פרץ . לדאבון הלב נפטרה בת שבע לוי ימים ספורים לפני סיום המשפט. אמונים ושיבוש מהלכי משפט

בדרך של עבודות , באופן אירוני,  חודשים אותו ביצע6הורשע בכל העבירות שיוחסו לו ונדון לעונש מאסר בן 
  .         שרות

  
 ). ש השלום ברמלה"ביהמ (1174/01. פ.ב גזר דינו של מאיר פרץ בת"מצ** 
 

נראה כי עניינם של בת שבע לוי ומאיר פרץ חמור ובוטה בהרבה מענייניהם של סולמי ושמא ולפיכך חייב את 
הרשויות להשתמש כנגדם בכליו של המשפט הפלילי המותיר רישום חמור יותר וכתם בוטה יותר על נאשם 

, לרוב, נייניהם של סולמי ושמא הסתפקו הרשויות בהליך המשמעתי אשר העונש המוטל בסיומובע. שהורשע
  .חמור פחות
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  רשויות השלטון במדינת ישראל
  

 האחרות של ןואף בוחנת לעתים את פעולותיהמערכת המשפט השופטת את עובדי הרשויות המקומיות 
שויות שלם הפועל במדינת ישראל ואשר חשוב איננה פועלת בחלל ריק אלא הנה חלק ממערך ר אלה יותרשו

  :להלן תוצגנה הרשויות השונות. להכירו
  
  הרשות המחוקקת  .א
הכנסת אותו חוקקה : מכוח חוק יסוד, כיום, הרשות המחוקקת במדינת ישראל הנה הכנסת הפועלת .1

ל אלה  כ–תפקידה המרכזי של הכנסת הנו חקיקת חוקים וחוקי יסוד . בעצמה ואשר מסדיר את מעמדה
והפגיעה בהם " מעמד על"חוקי היסוד זוכים ל. מסדירים את נורמות ההתנהגות השונות במדינת ישראל

  .באמצעות חוקים רגילים לא תעשה בנקל
  

מעליהם התקנות , נהוג לשרטט פירמידה אשר בבסיסה נהלים שונים הנקבעים במשרדי הממשלה השונים
על . יהם חוקי הכנסת ובראש הפירמידה מצויים חוקי היסודמעל, שוניםהאשר נקבעות על ידי שרי הממשלה 

הנהלים והתקנות להתאים לחוקים אשר מעליהם ועל החוקים לדור בכפיפה אחת ולא לסתור את חוקי 
  .היסוד אלא אם כן חוקי היסוד מאפשרים לעשות כן

  
נוכחים כדי  נדרש רוב מבין המצביעים הקריאההחוקים נחקקים בדרך של שלוש קריאות כאשר בכל  .2

, אז נחתם החוק על ידי ראש הממשלה. לקדם הליך החקיקה עד קבלתו הסופית של החוק בקריאה השלישית
הצעת החוק יכול שתוצע על ידי חבר . מתפרסם ברשומות והופך מחייב, יושב ראש הכנסת ונשיא המדינה

על מנת שתהפוך לחוק מחייב , כך או כך. על ידי ועדה מועדות הכנסת או על ידי הממשלה עצמה, כנסת בודד
 .על הכנסת לקבלה בכל שלוש הקריאות

  
משמעותה דבר חקיקה של הכנסת אולם בספר החוקים שלנו ניתן למצוא גם דברי חקיקה " חוק"המילה  .3

פקודת , פקודת המבחן המסדירה את תפקודו של שרות המבחן. אחרים אשר מעמדם זהה לזה של החוקים
פקודת הנזיקין המסדירה את יכולתו של אדם ,  פעולתן של הרשויות המקומיותהעיריות המסדירה את סדרי

רק משום שנחקקו לראשונה בימי " פקודות"לתבוע אדם אחר שגרם לו נזק הנן חוקים לכל דבר ונקראות 
) 'חוק סדר הדין הפלילי וכו, חוק העונשין' לדוג(מעמדן זהה לזה של שאר החוקים , כאמור. המנדט הבריטי

 . בדרך של הצבעה בשלוש קריאות–הכנסת רשאית לשנות סעיפיהן כפי שהיא משנה חוקים אחרים ואף 
  
 לא נחקקה חוקה המסדירה את מבנהו הבסיסי של השלטון ,בשונה ממרבית מדינות העולם, בישראל .4

ביום מן , נחקקו מספר חוקי יסוד אשר אמורים לשמש, כאמור, ושומרת על זכויות האדם הבסיסיות אולם
, נשיא המדינה המסדיר את מעמדו וזכויותיו של הנשיא: חוק יסוד' ישנם לדוג. פרקי חוקה שתחוקק, הימים

ירושלים בירת : חוק יסוד, מבקר המדינה המסדיר את מעמדו וסמכויותיו של מבקר המדינה: חוק יסוד
 .ו וחופש העיסוקהממשלה וחוקי היסוד בדבר כבוד האדם וחירות: חוק יסוד, הכנסת: חוק יסוד, ישראל

  
מעניין לציין כי בדומה למרבית החוקים הרגילים הרי שגם את חוקי היסוד יכולה הכנסת לשנות בכל רוב  .5

נשיא המדינה וקבעה כי משך כהונת הנשיא : כאשר שינתה הכנסת את הוראות חוק יסוד' כך לדוג. שהוא
יחד . י כנסת שיתמכו בתיקון חוק היסוד שנים הרי שעשתה כן ברוב רגיל ולא נדרש מינימום של חבר7יהיה 

אשר אינם מאפשרים לשנות את האמור בהם אלא ברוב " שריון"במספר חוקי יסוד ישנם סעיפי , עם זאת
 .מיוחד של חברי כנסת

  
 חברי כנסת שיתמכו 61הממשלה כי אין לשנות את האמור בו אלא ברוב של : קובע חוק יסוד' כך לדוג .6

הכנסת כי על מנת לשנות את ההוראה לפיה הבחירות בישראל :  קובע חוק יסוד'לדוג' כך. בשינוי לפחות
חוק .  חברי כנסת שיתמכו בשינוי80תתקיימנה אחת לארבע שנים ותהינה חשאיות נדרש רוב של לפחות 

לפיה לא ניתן לשנות את הוראותיו אלא ברוב של לפחות " שריון"חופש העיסוק קובע אף הוא הוראת : יסוד
 . כנסת התומכים בשינוי חברי61

  
 מסדיר את מעמד זכויות היסוד של 1992כבוד האדם וחירותו אשר חוקק על ידי הכנסת בשנת : חוק יסוד .7

עוד קודם ) בין היתר בשל פסיקת בתי המשפט השונים(זכויות אלה הוקנו לתושבי ישראל . כל אדם בישראל
חוק יסוד זה מעגן את ערכיה של מדינת . חוקי מחייב עם חקיקתו- לחקיקת החוק אולם קיבלו מעמד על

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ומורה על כיבוד זכויות האדם ברוח העקרונות שבהכרזה על מדינת 
 .ישראל

  
, בקניינו, בחירותו, בחייו, חוק יסוד זה קובע כי אל לרשויות השלטון בישראל לפגוע בכבודו של אדם .8

כל חוק המאפשר לפגוע בזכויות הללו דינו להתבטל כיוון , ומרכל. בפרטיותו ובזכותו לצאת מישראל
אלא שברי כי לא . שלכאורה הזכויות הללו הן אבסולוטיות וחוק פוגע יסתור את חוק היסוד אשר מעמדו רם
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 8ניתן לקיים סדרי שלטון תקינים מבלי לפגוע בזכויות האדם המוקנות על פי חוק היסוד ולפיכך קובע סעיף 
כבוד האדם וחירותו כי ניתן לפגוע בזכויות האמורות בו באמצעות חוק ההולם את ערכיה של : לחוק יסוד

שנועד לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה , מדינת ישראל
 .מפורשת בו

  
  .כבוד האדם וחירותו: ב חוק יסוד"מצ** 
אפילו (וחירותו יכולה הכנסת לתקן או לשנות בכל רוב שהוא כבוד האדם : מעניין לציין כי את חוק יסוד .9

וכי באופן מפתיע הוא אינו מציין מפורשות זכויות בסיסיות כגון חופש ) ברוב של שני חברי כנסת מול אחד
 .הביטוי והזכות לשוויון

 
: ודבית המשפט העליון נדרש לשאלה האם הזכות לשוויון מוענקת לתושבי מדינת ישראל מכוח חוק יס .10

מילר עלתה לישראל מדרום אפריקה כאשר באמתחתה . היה זה בעניינה של אליס מילר. כבוד האדם וחירותו
מילר ביקשה לגשת . ל ושירתה כקצינה בחיל האוויר הישראלי"היא התגייסה לצה. רישיון טייס אזרחי

 המשפט הגבוה בעתירתה לבית. למבחנים לקורס טיס אולם הקבלה לקורס זה הייתה חסומה בפני נשים
קיבל , ברוב של שלושה שופטים מול שניים, בית המשפט העליון. לצדק טענה מילר כי מדובר באפליה פסולה

ל לאפשר לנשים לגשת "את עתירתה ופסק כי אין שוני רלוונטי בין נשים לגברים לעניין קורס טייס והורה לצה
) במסגרת הזכות לכבוד(כבוד האדם וחירותו : נקבע כי הזכות לשוויון כלולה בחוק יסוד. למבחני הקבלה

 .ל אשר עמדה בסתירה לאמור בחוק היסוד"ונפסלה מדיניות צה
  

  .'שר הביטחון ואח' אליס מילר נ 4541/94צ"ב תקציר פסק הדין בבג"מצ** 
  

גם מקומה של הזכות לחופש ביטוי לא נפקד משיטת המשפט הישראלית אף שזכות זו לא מצוינת  .11
של " קול העם"ציווה שר הפנים לסגור את עיתון ' 53בשנת . כבוד האדם וחירותו: סודמפורשות בחוק י

המפלגה הקומוניסטית בישראל לאחר שפורסמו בו דפי ביקורת שוצפת ומתלהמת נגד ממשלת בן גוריון על 
שר הפנים עשה שימוש . שפנתה עורף לרוסיה הסובייטית והזדהתה עם ארצות הברית במהלך המלחמה הקרה

פנתה לבית המשפט הגבוה לצדק בעתירה לבטל " קול העם"סמכותו על פי פקודת העיתונות והנהלת עיתון ב
בית המשפט הגבוה לצדק ביטל את צו הסגירה וקבע כי . את צו הסגירה משום שפוגע בזכותה לחופש ביטוי

בכל נסיבה . ציבורחופש הביטוי יוגבל רק מקום שכתוצאה מן הביטוי ישנה וודאות קרובה לסיכון שלום ה
קול "' חב 73/53צ "בג(אחרת אין להגביל את חופש הביטוי ויש לאפשר למבקש לומר את הדברים לעשות כן 

 ).שר הפנים' מ נ"בע" העם
 

חופש העיסוק המסדיר את זכותו של כל אדם בישראל לעסוק במקצוע שיבחר קובע הוראת : חוק יסוד .12
חוק יסוד זה קובע אף הוא כי פגיעה בזכות .  חברי כנסת61-מעלה מלפיה אין לשנותו אלא ברוב של ל" שריון"

ומוסיף הוראה כי הכנסת יכולה לחוקק חוק הפוגע בחופש העיסוק אף ) 4סעיף (לחופש עיסוק לא תעשה בנקל 
 תוקפו של חוק פוגע שכזה לא יעלה על – בו ובפרט שתציין זאת מפורשות בחוק הפוגע 4מעבר לאמור בסעיף 

 ).8סעיף ( שנים 4
  

  .חופש העיסוק: ב חוק יסוד"מצ** 
 רשויות השלטון במדינת יתרעם סיום הדיון בפועלה של הרשות המחוקקת נעבור לסקור את עניינן של 

  .אלה פועלות מכוח חוקים שחוקקה הכנסת. ישראל
  
  
  שיא המדינהנ  .ב
, ה נבחר על ידי הכנסתנשיא המדינ. נשיא המדינה: נשיא מדינת ישראל מכהן מכוח הוראות חוק יסוד .1

מקום מושבו הוא .  שנים והוא מורשה לכהן תקופת כהונה אחת בלבד7לתקופת כהונה בת , ברוב של חבריה
 .בירושלים

  
  .נשיא המדינה: מצורף בזאת חוק יסוד** 

  
שברובן הנן ייצוגיות , נשיא המדינה מסדירות את סמכויותיו של הנשיא:  לחוק יסוד11הוראות סעיף  .2

האמנה של נציגיה , חתימה על כל חוקי הכנסת מלבד אלה הנוגעים בסמכויותיו: כגון, אופרטיביותופחות 
חתימה על , הדיפלומטיים של ישראל וקבלת האמנותיהם של נציגיהן הדיפלומטיים של המדינות הזרות

 .פטים ועודמינוי שופטים שנבחרו על ידי הועדה למינוי שו, אמנות עם מדינות חוץ שאושרו על ידי הכנסת
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כל עוד מכהן נשיא המדינה בתפקידו לא ניתן להעמידו לדין פלילי והוא לא ייתן את הדין בפני בית משפט  .3
לדין פלילי ניתן יהיה להעמידו לאחר שתסתיים . או בית דין בשל דבר הקשור בתפקידיו או בסמכויותיו

 .הדין גם לאחר תום כהונתוכהונתו אולם בשל עוולה או נזק שגרם בתפקידו כנשיא לא ייתן את 
  
להעביר את נשיא המדינה מכהונתו אם קבעה כי אין הוא ראוי לכהונתו מחמת , בהחלטה, הכנסת רשאית .4

 חברי 90החלטה שכזאת תתקבל אך ורק ברוב של לפחות . התנהגות שאינה הולמת את מעמדו כנשיא המדינה
 .כנסת ולאחר שניתנה לנשיא הזדמנות להשמיע את דברו

  
ר הכנסת לנשיא המדינה עד למועד שבו יתמנה נשיא "חדל נשיא המדינה למלא את תפקידו יהיה יואם  .5

 .חדש
  
ייצוגיות הרי שלנשיא יש סמכות אחת אופרטיבית , כאמור, בניגוד למרבית סמכויותיו של הנשיא שהנן .6

שים על ידי המדובר בסמכות לחון עבריינים ולהקל בעונ. ומשמעותית המותירה בידיו שיקול דעת רחב
נשיא המדינה ומכוחה רשאי הנשיא לתת : לחוק יסוד) ב(11סמכות זו קבועה בסעיף . הפחתתם או המרתם

לקצוב את עונשם ואף לקצר את תקופות התיישנות ומחיקת הרשעותיהם של עבריינים אם , חנינה לעבריינים
 .הללו סיימו כבר לרצות עונשיהם

  
לאחר (ייהם של עבריינים והיא נתונה כל כולה לנשיא המדינה המדובר בסמכות בה השפעה ניכרת על ח .7

בשבתו , מעניין לציין כי בית המשפט העליון). שנעזר בהמלצותיה של מחלקת החנינות במשרד המשפטים
אשר נוהג להתערב בהחלטותיהן של רשויות השלטון האחרות לא עושה כן בכל , כבית המשפט הגבוה לצדק

 .תמחיש זאת, 300- בכל הנוגע לחלקם בפרשת קו, כ"נת אנשי השבחני. הנוגע לנשיא המדינה
  
, שהיה בדרכו מתל אביב לאשקלון, 300אוטובוס אגד בקו . 1984 באפריל 12-החלה ב" 300-פרשת קו" .8

עם שחר פרץ כוח של . בלח-נחטף על ידי ארבעה מחבלים ונעצר בלילה על ידי כוחות הביטחון ליד דיר אל
שניים אחרים הורדו חיים מן , שניים מן החוטפים נהרגו במכת האש הראשונה, ל לתוך האוטובוס"צה

אחר כך נמסר . לפחות שני צלמי עיתונות צילמו אותם חיים. האוטובוס ונראו מובלים לשדה חיטה סמוך
 .רשמית שהשניים מתו

  
האלוף בעקבות התביעה לבדוק את נסיבות מותם של השניים הקים שר הביטחון ועדת חקירה בראשות  .9
ועדות החקירה הללו . מאיר זורע ואחר כך ועדה נוספת בראשות פרקליט המדינה מר יונה בלטמן) 'במיל(

 .ל והמליצו להעמיד כמה קצינים לדין" האשמים במותם של שני המחבלים הנם אנשי צהכיהגיעו למסקנה 
  

ד מהרה הסתבר כי גינוסר ע. כ"מבכירי השב, זורע ישב גם יוסף גינוסר) 'במיל(בוועדה בראשות האלוף  .10
את תכניהם של הדיונים הקודמים ובכך סייע להם לתאם , שהעידו בפני הועדה, כ"העביר לאנשי השב

תאמו עדויותיהם וקיבלו הנחיה מראש , שהופיעו בפני ועדות החקירה, כ"עוד הסתבר כי אנשי השב. גרסאות
 .לים ולא הם עצמםל שגרמו למות המחב"כ לשקר ולהעיד כי היו אלה אנשי צה"השב

  
ל המשטרה על חשד "תלונה למפכ, יצחק זמיר' פרופ, הגיש היועץ המשפטי לממשלה' 86בחודש מאי  .11

הן במהלך הפעילות , )כ ויוסי גינוסר"ביניהם ראש השב(כ "לעבירות פליליות חמורות שביצעו בכירים בשב
הדחת עדים לשקר ושיבוש הליכי (מן והן במהלך פעילותן של ועדות זורע ובלט) הריגת שני המחבלים(בשטח 
 ).משפט

  
העניק נשיא המדינה , עוד בראשיתה של החקירה הפלילית ובטרם הועמדו למשפט', 86בחודש יוני  .12

 .חיים הרצוג חנינה לבכירים אלה כך שהחקירה הפלילית נפסקה והם לא הועמדו לדין בגין מעשיהם
  

שנחשדו בביצוע מעשים פליליים וזאת עוד בטרם בו ניתנה חנינה למי , עד כה, מדובר במקרה היחיד .13
 .בטרם הורשעו בסופו של משפט ובטרם נגזר דינם, בטרם הועמדו לדין, מוצתה החקירה הפלילית נגדם

  
ד בשם יצחק "עו.  עצמה300-החלטה זו של נשיא המדינה עוררה אף היא הדים לא פחות מפרשיית קו .14

 המשפט הגבוה לצדק וביקש מן השופטים לקבוע כי לנשיא בשבתו כבית, ברזילי עתר לבית המשפט העליון
כ בשלב כה מוקדם של החקירה הפלילית וכי כלל אין זה ראוי כי במקרה בו "אנשי השבאת  חוןאין סמכות ל

 .מיוחסות לאנשים בכירים עבירות כה חמורות יזכו הללו לחנינה
  

להתערב בשיקול דעתו של נשיא בית המשפט העליון דן בעתירה וברוב קולות קבע כי אין מקום  .15
כ ואף הוסיף כי נשיא המדינה היה מוסמך לחון את "המדינה כאשר עשה שימוש בסמכותו וחנן את אנשי השב

 .כ כבר בראשיתה של החקירה הפלילית ולא נדרש להמתין עד סיום ההליכים המשפטיים נגדם"אנשי השב
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 .                ממשלת ישראל ואחרים' ברזילי נ 428/86צ "מצורף תקציר פסק דינו של בית המשפט העליון בבג** 
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  הרשות השופטת  .ג
בדומה לנשיא המדינה ולכנסת גם הרשות השופטת שואבת סמכותה בראש ובראשונה מכוח הוראות חוק  .1

 .השפיטה הקובע מספר עקרונות חשובים שיפורטו להלן: המדובר בחוק יסוד. יסוד שחוקקה הכנסת
 

  .השפיטה: בזאת חוק יסודמצורף ** 
 
המערכת . הרשות השופטת מורכבת ממערך שלם של בתי משפט המנוהל על ידי הנהלת בתי המשפט .2

בתי המשפט המחוזיים ובית , מורכבת משלוש ערכאות שיפוט שהן בתי משפט השלום" קלאסית"המשפטית ה
ת אין השופטים כפופים אלא בבואם להחליט החלטות שיפוטיו. המשפט העליון אשר מקום שבתו בירושלים

 .למרותו של הדין
 
כאשר בכל ) ירושלים והדרום, תל אביב, המרכז, חיפה, הצפון( מחוזות שיפוט 6-מדינת ישראל מחולקת ל .3

לבית המשפט המחוזי העומד בראשו ואליו ניתן , משפטית, מחוז ישנם מספר בתי משפט שלום הכפופים
לבית המשפט העליון ופסיקותיו , באותו האופן, ים כפופיםבתי המשפט המחוזי. לערער על החלטותיהם

 את בתי משפט השלום מנחותפסיקותיו של בית המשפט המחוזי .  אותם ואת בתי משפט השלוםמחייבות
 . בין אם הללו מצויים במחוז בו הוא שוכן ובין אם לאו–השונים 

  
 דיון נוסף מחוזי רשאי הוא לקיים גם לאחר שדן בית המשפט העליון בערעור על פסק דין של בית משפט .4

בית המשפט העליון . כאשר התעוררה שאלה משפטית אשר דורשת בחינה על ידי מספר גדול יותר של שופטים
 כאשר נתגלו ראיות חדשות אשר עשויות לפעול לזכותו של נאשם משפט חוזררשאי אף להורות על קיום 

 .משפט המחוזיים או בפני בית המשפט העליוןמשפט חוזר שכזה יתקיים בפני אחד מבתי ה. שהורשע
  
מבחינת הסמכות העניינית של כל אחת מן הערכאות שהוזכרו לעיל הרי שבאופן כללי ניתן לציין את  .5

 :הכללים הבאים הנוגעים למשפט הפלילי
  
בתי משפט השלום ידונו בעבירות אשר תקופת המאסר המקסימלית אותה ניתן להטיל בגינן אינה עולה על   .א
 .תיקים אלה ישמעו בפני שופט אחד. שנים 7
  
 7בתי המשפט המחוזיים ידונו בעבירות אשר תקופת המאסר המקסימלית שניתן להטיל בגינן עולה על   .ב

ברוב המקרים ישמע הדיון בפני שופט אחד אולם בחלק מן העבירות אשר תקופת המאסר המקסימלית . שנים
ישמע הדיון בפני הרכב של שלושה ) סחר בנשים, אינוס, רצח' וגלד( שנים 10אותה ניתן להטיל בגינן עולה על 

 .הרכב של שלושה שופטים ישמע גם ערעורים על פסקי הדין של בתי משפט השלום. שופטים
  
דיונים נוספים ואף , כאמור, בית המשפט העליון ישמע ערעורים על בתי המשפט המחוזיים ויקיים  .ג

יון בפני שלושה שופטים אולם ישנם מקרים בהם ישמע את בעלי במרבית המקרים ישמע הד. משפטים חוזרים
 .   שבעה ואף שלושה עשר שופטים, מאידך ישנם מקרים בהם יערך הדיון בפני חמישה. הדין שופט אחד בלבד

   
- ידון בית המשפט השלום בדן₪  מליון 2.5בנוגע למשפט האזרחי הרי שבתביעות שסכומן אינו עולה על  .6

בית המשפט המחוזי . יחיד-ידון בית המשפט המחוזי בדן₪  מליון 2.5עות שסכומן עולה על יחיד ואילו בתבי
בית המשפט . ידון בהרכב של שלושה שופטים כאשר הוא שומע ערעורים על פסקי הדין של בתי משפט השלום

 .טיםהעליון ישמע ערעורים על החלטות ופסקי דין של בתי המשפט המחוזיים לרוב בהרכב של שלושה שופ
 
 ואליו ניתן לעתור בטרוניות על תפקודן של רשויות בית משפט גבוה לצדקבית המשפט העליון יושב גם כ .7

 .המדינה השונות כלפי האזרח
  
 :מערכת המשפט במדינת ישראל מורכבת גם מערכאות השיפוט הבאות .8
  
  ).בתי דין צבאיים ובתי משפט צבאיים(מערכת השפיטה הצבאית  -
 .שרעיים ודרוזים, בתי דין רבניים, שפחהבתי המשפט לענייני מ -
 .בתי דין לעבודה -
 .בתי משפט לתביעות קטנות -
 .בתי משפט לתעבורה -
 . בתי דין לשכירות -
 .הוצאה לפועל -
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 .בתי המשפט לנוער -
 
 1984-ד"תשמ, ]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט 58 עד 54 סעיפים –בתי המשפט לעניינים מקומיים  .9

הם של בתי המשפט לעניינים מקומיים המוקמים מכוח צו של שר המשפטים מסדירים את מעמדם וסמכויותי
חלק משופטי בתי המשפט לעניינים מקומיים . וממוקמים ליד חלק מבתי משפט השלום בחלק מערי ישראל

 .הנם שופטים בדימוס אשר יצאו לגמלאות
 

,  המועצות המקומיות'פק, העיריות' בתי המשפט לעניינים מקומיים דנים בעבירות פליליות לפי פק .10
חוק יום הזיכרון , חוק לימוד חובה, חוק הסדרת מקומות רחצה, חוק רישוי עסקים, חוק התכנון והבניה

צווים וחוקי עזר אשר תוקנו , וכן לפי תקנות' חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה וכד, לחללי מערכות ישראל
 .מכוח חוקים אלה

  
שפט לעניינים מקומיים ידונו בתי משפט השלום בעבירות שברגיל יצוין כי בערים בהם לא הוקמו בתי מ .11

עוד יצוין כי גם בערים בהם הוקמו בתי משפט לעניינים מקומיים . נידונות בבתי משפט לעניינים מקומיים
 .  לבית משפט השלום לדון בעבירות אלהאף שמורה הסמכות 

  
ועדה למינוי שופטים אשר בראשה עומד שופטים מתמנים על ידי נשיא מדינת ישראל ועל פי המלצת ה .12

שר נוסף , שני חברי כנסת, יחד עמו מורכבת הועדה משלושה שופטים של בית המשפט העליון. שר המשפטים
תנאי הכשירות להתמנות כשופט מוסדרים בחוק וכתנאי סף ניתן לומר . ושני נציגים מטעם לשכת עורכי הדין
לא , כמו כן. על מנת להתמנות כשופט, קופת זמן לא מבוטלתלמשך ת, שאדם חייב להיות משפטן בהשכלתו

 .יוכל להתמנות לשופט אדם שהורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון
  

הביקורת על החלטות השופטים נעשית על ידי ערכאות השיפוט הגבוהות יותר אולם כאשר מבצע שופט  .13
 כאשר אז יוגש כתב האישום נגדו פליליבדין או ) ואף להעבירו מכהונתו (משמעתיעבירה ניתן לדון אותו בדין 

. נציב קבילות הציבור על השופטיםבנוסף קיימת פונקציה הנקראת . על ידי היועץ המשפטי לממשלה בעצמו
כהן ואליה מופנות טענות כנגד - טובה שטרסברג) בדימוס(שופטת בית המשפט העליון ' כנציב משמשת כיום כב

 .אל את הדיונים באולמותיהםהאופן בו מנהלים חלק משופטי ישר
  

 7בנוסף לבית הדין המשמעתי גם הועדה למינוי שופטים יכולה להדיח שופט מתפקידו וזאת ברוב של  .14
נשיא בית המשפט העליון או מטעם נציב קבילות ,  חבריה ולאחר שנתקבלה פניה מטעם שר המשפטים9מתוך 

 .הציבור על השופטים
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  הרשות המבצעת  .ד
המשרד , ל"כך למשל משרד הביטחון האמון על צה. הרשות המבצעת הנה הממשלה על משרדיה השונים

משרד המשפטים האמון על מערכת התביעה , לביטחון פנים האמון על המשטרה ועל שרות בתי הסוהר
  .קומיותעל הרשויות המ, בין השאר, ומשרד הפנים האמון) הפרקליטות(הכללית במדינת ישראל 

  
" גורמי השטח"ל. שרי הממשלה מוסמכים לתקן תקנות המהוות חקיקת משנה וזו כפופה לחקיקת הכנסת

  .נהלים לפיהם עליהם לפעול ואשר כפופים הן לתקנות והן לחוקים שמעליהן/פקודות
  
  

  השלטון המקומי כחלק מן הרשות המבצעת
אף הם זרועות של ) הרשויות המקומיות האחריםנבחרי הציבור מביניהם וכן עובדי (אנשי השלטון המקומי 

המחייבת בתחומיה של הרשות ") החוקים העירוניים("הרשות המבצעת במדינת ישראל ולחקיקת העזר 
עניינה של חקיקת העזר . המקומית מעמד של תקנה ועליה להתאים לחוקי הכנסת להם מעמד בכיר יותר

  .רשותשטחי הם ביו- בנושאים מוניציפליים המסדירים את חיי היום
  

במידה וחקיקת העזר אינה תואמת זכויות יסוד במדינת ישראל לא יהסס בית המשפט העליון לבטלה 
  .'עירית נצרת עילית ואח' ראם נ 105/92א "כך היה בע. ולהורות על תיקון המעוות

  
ת לציבור המופני, חברת ראם ביקשה רישיון לפרסם בלוחות המודעות בנצרת עילית מודעה בשפה הערבית

אשר קבע כי מודעות בתחום העירייה , בקשתה נדחתה על יסוד חוק עזר. בדבר דירות שהיא בונה, הערבי
העברית תופסת לא פחות משני שלישים משטחן "כאשר , תהינה כתובות בעברית או בעברית ובלועזית גם יחד

  ".ואת החלק העליון מהשטח והאותיות העבריות גדולות מהאותיות הלועזיות
  

החברה טענה לבטלותו של . החברה פנתה לבית המשפט המחוזי בבקשה להורות לעירייה לפרסם את המודעה
לחופש שפה ולחופש עיסוק , בזכויות היסוד לחופש הביטוי, שלא כדין, בין היתר בהיותו פוגע, חוק העזר

  .ובמעמדה של השפה הערבית כשפה רשמית במדינת ישראל
  

שם התברר כי הבעיה אינה מיוחדת רק לנצרת עילית , רה לבית המשפט העליוןהתביעה נדחתה והחברה ערע
  .וכי חוקי עזר דומים קיימים ברשויות מקומיות רבות נוספות

  
, בפסק דינו קבע בית המשפט העליון את מעמדה של הזכות לחופש לשון כזכות יסוד במשפט הישראלי

בית המשפט העליון קבע כי חוק . ית לחופש הביטויהמהווה חלק בלתי נפרד מזכות היסוד הבסיסית והמרכז
המטילה מגבלה על השימוש בשפה לעניין , העזר הנדון אינו משקף איזון ערכים ראוי ועל כן ההוראה בו

  . בטלה–מודעה 
  

המקרים . אולם לא רק חקיקת העזר של הרשות המקומית כפופה לביקורתו השיפוטית של בית המשפט
, בית המשפט העליון. לטות אחרות שמקבלת מועצת הרשות נתונות לביקורת דומההבאים ימחישו כי גם הח

לא חושש לבטל החלטות של המועצה המקומית כאשר הללו נוגדות , בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק
  .עקרונות יסוד של שיטת המשפט הישראלית

  
  
  מועצת עיריית פתח -  'ווה ואחמועצת עיריית פתח תק' סיעת הליכוד בעיריית פתח תקווה נ 531/79צ "בג

ועדת ביקורת שתבקר את המתרחש בתחומי הרשות בכלל ואת פעולות , כמצוות המחוקק, תקווה בחרה
חות של מבקר המדינה ושל מבקר העירייה ולהגיש "ועדת הביקורת סמכות לדון בדוול. הנהלת העירייה בפרט

  .למועצת העירייה את סיכומיה והצעותיה
  

יקורת הוצב אורי מוכתר שהיה חבר בקואליציה העירונית ונבחר לכהן גם בועדת ההנהלה של ר ועדת הב"כיו
עתרה לבית המשפט כי יורה על ביטול בחירתו של , אשר נותרה לבדה באופוזיציה, סיעת הליכוד. העירייה

 בהנהלת גוף ר ועדת הביקורת משום ניגוד עניינים חריף ובוטה בו הוא מצוי שעה שהוא מכהן מחד"מוכתר כיו
  .מסוים ומאידך אחראי הוא על ועדה שאמונה על ביקורת אותו גוף

  
ר ועדת הביקורת ואף הוסיף כי אסור לחבר "בית המשפט העליון הורה על ביטול מינויו של מוכתר כיו

  .ר ובין כחבר מן המניין"בין כיו, ההנהלה לכהן בועדת הביקורת
  
  
נבחרים שליש ,   על פי הדין המסדיר בחירתו של רב עיר- יב יפוראש עיריית תל אב' פורז נ 953/87צ "בג

הודיעו מספר סיעות , משקם צורך לבחור ברב לעיר תל אביב. מחברי האסיפה הבוחרת על ידי מועצת העיר
כתגובה הודיעה מועצת . במועצת העירייה על כוונתן להציג מועמדותן של נשים לחברות באסיפה הבוחרת

  .לא תשתף פעולה עם רב שיבחר על ידי אסיפה בוחרת שתכלול נשיםהרבנות הראשית כי 
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לא יהיו מוכנים , נוצר גם חשש כי מועמדים בכוח לתפקיד רב העיר וביניהם המועמד הרצוי של ראש העיר

  .להיבחר על ידי אסיפה כזו
  

 אישית דוגל הודיע ראש העיר שלמרות שהוא, בדיון במועצת העירייה שקדם לבחירת חברי האסיפה הבוחרת
. יש להבטיח בחירת רב שיהיה מקובל הן על חברי המועצה והן על הרבנות, בהכללת נשים באסיפה הבוחרת

בהצבעה שנתקיימה במועצת , ואמנם. אי לכך הציע לכבד את רצון הרבנות הראשית ולא לבחור בנשים
  .העירייה נבחרו רק גברים כחברים באסיפה הבוחרת

  
טענתם הייתה שעל בית המשפט לפסול את בחירת . צ"גלו בבחירת נשים עתרו לבגחברי מועצת העירייה שד

העותרים לא טענו כי יש לאישה פלונית זכות להיבחר . המועמדים מכיוון שהיא נגועה באפליה נגד נשים
לאור הדברים . זכות שלא תפסל בשל היותה אישה, לאסיפה הבוחרת אלא שיש לאישה שהוצעה מועמדותה

לא , יון במועצת העירייה שקדם להצבעה ברור שההחלטה לא לבחור בנשים שהוצעה מועמדותןשנאמרו בד
  .כי אם על היותן נשים, נשענה על הערכה בדבר כישוריהם העדיפים של המועמדים האחרים

  
לא נבעה מרצונם לפגוע , כנגד טענת העותרים השיב ראש העיר כי החלטת חברי המועצה לבחור בגברים בלבד

אי . כי אם בשל רצונם להבטיח שהאסיפה שתבחר תוכל למלא את ייעודה, ון בין המינים בו הם תומכיםבשווי
  .אין למצוא פגם בהחלטת המועצה, לשיטת ראש העיר, לכך

  
בית המשפט העליון קיבל את העתירה וביטל את החלטת מועצת עיריית תל אביב יפו משום שעיקרון השוויון 

רק , שיטת המשפט הישראלית וההחלטה שלא לבחור נשים לאסיפה הבוחרתבוד נחשב מאז ומתמיד כאבן יס
  .מפלה את הנשים לרעה ודינה להתבטל, משום היותן נשים

  
בית המשפט העליון קיבל אמנם את טענת ראש העיר לפיה שיקוליהם של חברי מועצת העירייה היו שיקולים 

אך יעילות אינה נימוק המצדיק ויתור על עיקרון , שחברי המועצה היו רשאים לשקול, ענייניים של יעילות
  .השוויון

  
החלטת המועצה נפסלה גם כיוון שנתקבלה מבלי שנבחן והוכח מה יהיה היקף הפגיעה בתפקודו של רב העיר 

לא נבדק האם יהיו רבנים שיהיו מוכנים להיבחר על ידי אסיפה בוחרת . אם אמנם ישמשו נשים בגוף הבוחר
העניין הוחזר למועצה .  נבחן האם חוסר שיתוף פעולה מצד הרבנות הראשית יהיה חוקיהכוללת נשים ולא

  .                  להצבעה חוזרת בה ישמר עיקרון השוויון
  
  

  מאפיינים נוספים של השלטון המקומי כרשות מבצעת
אלא ביכולתן גם מועצת הרשות המקומית והנהלתה אינן רק מחליטות החלטות ומתקינות חוקי עזר עירוניים 

לאכוף כל אלה באמצעות אנשי פיקוח מטעמן האמונים על שמירת הסדר בתחום המוניציפלי ועל אכיפת הדין 
  ).ניקיון ופתיחת בתי עסק בשעות המותרות, בענייני חניה(המקומי 

  
ות לראש הרשות המקומית סמכות למנ. ביכולתה של הרשות המקומית לאכוף דין ומשמעת על עובדיה, בנוסף

ויגיש תובענות לבית ) מטעם ראש הרשות המקומית או מטעם היועץ המשפטי לממשלה(אדם שיקבל קובלנות 
בית הדין . הדין למשמעת של עובדי הרשות המקומית נוכח עבירת משמעת שעבר עובד הרשות המקומית
, )משמעת(ת למשמעת יוכל להעניש עובד שיורשע במגוון של סנקציות הקבועות בחוק הרשויות המקומיו

  .1978-ח"תשל
  

בסמכותו של ראש הרשות המקומית למנות חוקרים שיחקרו על פי הוראותיו של אותו תובע ויאספו , כמו כן
  .את החומר הנדרש לשם הגשת התובענה

  
ראש הרשות המקומית יכול גם לזמן אליו עובד ולהתרות או לנזוף בו בשל מעשה או מחדל שיש בו משום 

  . ביצעעבירת משמעת אותה
 

לעתים מעשיהם של עובדי הרשויות המקומיות הנם כה שפלים עד שהם על אף כל שנאמר עד כה ראינו כבר כי 
מחייבים להעביר העניין לפסים של חקירה משטרתית והליך פלילי מבלי שניתן יהיה להסתפק בהעמדתם של 

  .עובדים אלה לדין משמעתי
   

לל ושפיטתם של עובדי השלטון המקומי בפרט נוטלים חלק בהליך שפיטה פלילית של נאשמים בישראל בכ
  .הוגן ותקין, לא ניתן יהיה לקיים הליך ראוי, כפי שנראה, גופים שונים מן הרשות המבצעת בלעדיהם

  
  

  משטרת ישראל
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בראשה עומד המפקח הכללי והמשרד . משטרת ישראל אמונה על שמירת הסדר ואכיפת החוק במדינת ישראל
המשטרה . המטה הארצי של המשטרה נמצא בירושלים.  כפופה הנו המשרד לביטחון פניםהממשלתי לו היא

מניעת עבירות , הכוונת התנועה, מחוזות ולה תפקידים שונים אשר ביניהם השלטת הסדר' מחולקת למס
  .חשיפת עבירות פליליות וחקירתן, פליליות

  
יחד . מבצעות את התפקידים שהוזכרו לעילבכל מחוז ומחוז פועלות תחנות משטרה להן יחידות מקומיות ה

המטפלות בעניינים מורכבים המצריכים טיפול מקיף שאינו (ישנן יחידות מרחביות ומחוזיות , עם זאת
ואף יחידות ארציות הכפופות ישירות למטה הארצי ואשר עליהן ניתן למנות ) מתמצה במקום ובזמן מסוימים

) ה"יאח(היחידה הארצית לחקירות הונאה , )ל"היחב(מיים את היחידה הארצית לחקירת פשעים בין לאו
  ).    מ"הימ(והיחידה למשימות מיוחדות 

  
חומר החקירה שנצבר בתום חקירת עבירה , לרוב, בכל מחוז משטרתי פועלות יחידות תביעה אליהן מועבר

מחליטות האם יש די והן ש)  שנות מאסר3עבירה שלא ניתן להטיל בגינה עונש העולה על (פלילית שאינה פשע 
כתבי . ראיות להגיש כתב אישום כנגד העבריין נשוא החקירה הפלילית והאם יש עניין לציבור לעשות כן

  . האישום הללו יוגשו לבתי משפט השלום השונים
  

במחוזותיה השונים של משטרת ישראל פועלים חוקרי הונאה שהוסמכו במיוחד למלא תפקידים הקשורים 
  ).  'מרמה והפרת אמונים וכד, שוחד( בתחומיהן של הרשויות המקומיות בעבירות המתבצעות

  
המשטרה אף מוסמכת לנהל רישומים . עוד יצוין כי המשטרה מנהלת מרשם פלילי ובו פרטי רישום פלילי

  .אחרים הדרושים לה לצרכיה
  
  

  הפרקליטות
כזי של הפרקליטות הוא בדומה ליחידות התביעה השונות המצויות במשטרת ישראל כך גם תפקידה המר

להעריך את דיות הראיות המצויות בתיק חקירה שהועבר אליה על ידי משטרת ישראל ולהחליט האם ישנו 
  .עניין לציבור בהעמדת אותו עבריין לדין

  
בשונה מיחידות התביעה המשטרתית הפרקליטות איננה כפופה למפקח הכללי של משטרת ישראל ולשר 

הפרקליטות כפופה ליועץ המשפטי . רוע מבצעת שהנה חלק ממשרד המשפטיםלביטחון הפנים אלא היא ז
) בדומה למחוזות השיפוט השונים(בראשה עומד פרקליט המדינה ובראש מחוזותיה השונים , לממשלה

עבירות אשר ניתן (תיקים בעבירות שהנן פשע , בדרך כלל, לפרקליטות מועברים. עומדים פרקליטי המחוזות
והיא שמגישה את כתבי האישום לבתי משפט השלום ולבתי ) ש העולה על שלוש שנות מאסרלהטיל בגינן עונ

 הן בשבתו כבית משפט לערעורים –מופיעה בפניהם ואף מופיעה בפני בית המשפט העליון , המשפט המחוזיים
  .אזרחיים והן בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק/פליליים

  
בעתירות שהוגשו לבית המשפט הגבוה לצדק , ת כנגד המדינהמטפלת הפרקליטות בתביעות אזרחיו, בנוסף

שמיעת עמדתו של היועץ , על פי חוק, בהם נדרשת(ענייני משפחה , בענייני עבודה, ולבתי המשפט המנהליים
ממליצה לנשיא המדינה בעניין חנינות וקציבת עונשים ואף מביאה את עמדתו של היועץ , )המשפט לממשלה

  .נם של אסירים המובאים בפני ועדות השחרורים בשאלת קיצור עונשיהםהמשפטי לממשלה בעניי
  

       
  הסנגוריה הציבורית
העומד לדין פלילי יכול לשכור את שרותיו של כל עורך ) ובכלל זה עובד הרשות המקומית(באופן עקרוני נאשם 

 ביכולתו של הנאשם השאלה מה קורה כאשר אין. דין המוכן לסייע בהגנתו והלה ייצגו בפני בית המשפט
  .לשכור שרותיו של עורך דין

  
בגירים וקטינים ( הוקמה בישראל הסנגוריה הציבורית אשר מייצגת נאשמים חסרי אמצעים 1995בשנת 
רחב " חיצוני"המועסק על ידי משרד המשפטים וכן צוות " פנימי"לסנגוריה הציבורית צוות עובדים ). כאחד

  .נה חלק מן התיקים ואת שכרם היא משלמת בגין כל תיק ותיקשל עורכי דין פרטיים להם היא מפ
  

כל זאת כאשר . ישנם מקרים בהם בית המשפט מחויב למנות עורך דין לנאשם אשר הובא בפניו ואינו מיוצג
הפרקליטות לעצור את /כאשר מבקשת התביעה המשטרתית, ישנו חשש כי הנאשם לוקה בשכלו או בנפשו

 שנות 10הנו , באם יורשע, ו או כאשר העונש המכסימלי הצפוי לאותו נאשםהנאשם עד לתום הליכי משפט
  ).כך למשל אם מואשם הוא בעבירה של גניבה בידי עובד ציבור(מאסר ומעלה 

  
סנגור אולם כך יעשה אם ההליך ) שאינו מיוצג(במקרים אחרים בית המשפט אינו מחויב למנות לנאשם 

  . הנאשם יתמודד עמו כראויהמשפטי הצפוי הנו מורכב ולא נראה כי
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והוא ובני ) גניבה בידי עובד ציבור או קבלת שוחד' לדוג(חשוב לציין כי כאשר מואשם הנאשם בעבירה חמורה 

משפחתו חסרי אמצעים הרי שזכאי הוא לייצוג על ידי אחד מעורכי הדין המועסקים על ידי הסנגוריה 
  . בית המשפטהציבורית וזו תמנה לו סנגור מבלי להמתין להחלטת

  
  

  שרות בתי הסוהר
, בהיותו עצור עד תום ההליכים הפליליים נגדו, כאשר נשפט אדם לעונש מאסר בפועל ולעתים עוד קודם לכן

בדומה למשטרת ישראל אף שרות בתי הסוהר כפוף . מוחזק הוא במשמורתו החוקית של שרות בתי הסוהר
תי הסוהר ובתי הסוהר הנשלטים על ידו מרוכזים בראש השרות עומד נציב שרות ב. לשר לביטחון הפנים

  ).מרכז ודרום, שרון, גליל(בארבעה גושים 
  

דאגה , שמירת הסדר בבתי הסוהר, שרות בתי הסוהר אמון על החזקתם של האסירים בבתי הסוהר השונים
סירים חופשות ועוד לא, ביקורים, טיפול שיקומי, חינוך, למזונם ומתן תעסוקה, לבריאותם של האסירים

  .הראויים לכך
  

האסירים מחויבים לקיים את כללי בית הסוהר ואם לא יעשו כן יכולים קציני השיפוט לדון אותם בדין 
על ' שיחות טלפון וכד, חופשות) ללא דיון משמעתי(ואף לשלול מהם ' בידוד וכד, משמעתי לעונשים כגון קנס

  .מנת לשמר את הסדר הטוב בין כתלי בית הסוהר
  
  

  מבחן שרות ה
שרות המבחן הנו גוף הנתון לשליטת משרד העבודה ואשר חלק מעובדיו הנם עובדים סוציאלים שהוכשרו 
להיות קציני מבחן המלווים נאשמים בהליך פלילי ומייעצים לבתי המשפט הרלוונטיים כיצד לנהוג בהם על 

  .שרות המבחן לנוער הוא אשר מלווה נערים שעברו עבירות. מנת לסייע בשיקומם
  

בכל הנוגע לבגירים הרי שאין משטרת ישראל ובתי המשפט מחויבים לידע את שרות המבחן כאשר חוקרים 
הם או דנים בעניינו של נאשם אלא אם כן עומד בית המשפט לגזור עונש מאסר בפועל על אדם שטרם מלאו לו 

משפט לעשות כן על מנת עניינם של בגירים אחרים יובא בפני שרות המבחן רק אם יחליט בית ה.  שנים21
  .לתהות על נסיבותיהם האישיות כאשר הוא אינו יכול לעשות זאת בעצמו

  
בכל הנוגע לקטינים הרי שהתמונה שונה וכבר כאשר נעצר קטין מחויבת משטרת ישראל לידע את שרות 

 הפרקליטות תיוועץ בשרות המבחן בטרם תחליט על הגשת כתב/יחידת התביעות. המבחן אודות מעצרו
  .דרך טיפול לנקוט כלפיו/האישום ובית המשפט יעשה כן בטרם יחליט אם להרשיע את הקטין ובאיזה עונש

  
  

  "איזונים ובלמים"עקרון הפרדת הרשויות אל מול מערכת של   .ה
  

כי השמירה על עצמאותה של כל אחת מן הרשויות הנה חשובה , לאחר שהוצגו הרשויות השונות, ניתן לומר
על מנת שלא ישמר כוח רב מדי , יחד עם זאת. של הדמוקרטיה" נשמת אפה" הנו בבחינת ביותר וכי הדבר

ובקרה של " איזונים ובלמים"בידיה של אחת מן הרשויות שעשוי להוביל לשרירות ואנרכיה נוצרה מערכת של 
  :דוגמאות לכך. רשות על רעותה

  
  .בחוק שחוקקה הרשות המחוקקתפקודה ותקנה מטעם הרשות המבצעת אסור שיסתרו את האמור , נוהל -
 .תקנות ואף חוקים, פקודות, יכולתם של בתי המשפט לבטל נהלים -
 .יכולתה של הכנסת לחוקק חוקים המגבילים את סמכויותיהם של בתי המשפט -
 .יכולתו של נשיא המדינה לחון עבריינים אשר נענשו על ידי בתי המשפט -
 .את הממשלה" להפיל"יכולתה של הכנסת  -
פטים לבתי המשפט השונים על ידי נשיא המדינה ולאחר שניתנה לכך המלצה של ועדה המורכבת מינוי שו -

 .מנציגי מספר רשויות אחרות
יכולתם של בתי משפט השלום לפקח על חקירות המתנהלות על ידי משטרת ישראל בכך שהם מגבילים  -

 .   את מספר ימי מעצרו של אדם על פי החלטתם
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  השלטון המקומידין משמעתי לעובדי 
  
  
  ? מהי–המשמעת   .א

בעלת , הנהלים והנוהגים שמסדירה את דרך פעולתה של מסגרת ארגונית, המשמעת היא מערכת הנורמות
בזיקתם זה לזה , מעמד מיוחד והקובעת את סדריה ובכלל זה את חובותיהם וסמכויותיהם של המשרתים בה

  . ובזיקתם למסגרת עצמה
  

שמעת במקום העבודה מבוססת על מערכת של חובות המוטלות על העובד ואלה ניתן להוסיף ולומר כי המ
חובותיו של . בהתאם לצרכים הלגיטימיים של מקום העבודה, נועדו להבטיח התנהגות נאותה של העובד

ציות , כגון התנהגות הולמת, העובד מוסדרות באופן שונה במקומות העבודה השונים אך נראה כי רוב החובות
רבות , חובות אלה וכפי שנראה. משותפות הן לכל מקומות העבודה', היעדרות מן העבודה וכו- אי,להוראות
  .מוטלות על עובדי הרשויות המקומיות ברחבי מדינת ישראל, נוספות

  
לעומת החובות המוטלות על העובד מוטלת החובה על המסגרת הארגונית לפקח ולדאוג לכך שמערכת 

שה שכן בלעדי קיומן של החובות לא תתכן פעולה תקינה של המסגרת ל תקוים הלכה למע"החובות הנ
  .הארגונית באשר היא

  
תגובה זו מופעלת על ידי . לתגובה מצד המעביד, בדרך כלל, פגיעה במסגרת הארגונית מצד העובד תוביל

במסגרת השלטון המקומי תעשה . על המרית החובות מצד זה שמפר אותן, הטלת אמצעי משמעת ועונשים
) או מי שהוא הסמיך לכך(להפרת החובה בדרך של הגשת קובלנה על ידי ראש הרשות המקומית " התגובה"

והוא שיגיש את התובענה המשמעתית לבית ) שעשוי להיעזר בחוקרים שמינה ראש הרשות המקומית(לתובע 
צע עובד הרשות בית הדין הוא שיכריע בסופו של דבר האם בי. הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות
אם ההכרעה תהיה חיובית בית הדין הוא שיגזור את עונשו של . המקומית את עבירות המשמעת המיוחסות לו

  . העובד
  

המשמעת נהוגה בכל הגופים המנהליים ולא רק בגופים הצבאיים או המשטרתיים שבהם היא , כאמור
ססים ומתקיימים על יסודות משפטיים הסדרי המשמעת מבו. אפשר בלעדיו-מקובלת כדבר מובן מאליו ושאי

  .בין שהם נשענים על חקיקה ובין שקמו מתוך התארגנות מרצון, שונים ובלתי אחידים
  
  
  מקורותיו של המשפט המשמעתי בשרות הציבורי   .ב

חוק הוא ) ובכלל זה עובדי הרשויות המקומיות(המקור העיקרי של המשפט המשמעתי בשרות הציבורי כולו 
על כל עובדי המוסדות והרשויות ,  אשר חל על כל עובדי המדינה1963-ג"תשכ, )משמעת (שרות המדינה

  .הממשלתיות האחרות שכוננו על פי חוק ועל עובדי המוסדות המבוקרים על ידי משרד מבקר המדינה
  

מיד יאמר כי ישנו חוק ספציפי המסדיר את ענייני הדין המשמעתי ואכיפתו בכל הנוגע לעובדי הרשויות 
) משמעת(מאחר וחוק ספציפי זה מפנה למרבית הוראותיו של חוק שרות המדינה , יחד עם זאת. מקומיותה

הרי ) משמעת(ומאחר וגם ההוראות האחרות בחוק הספציפי דומות לאלה המצויות בחוק שרות המדינה 
  .של שני החוקים הללו" חבלי לידתם"שחשוב להכיר 

    
 פעל בישראל בית הדין למשמעת של עובדי המדינה 1963בשנת ) משמעת(לפני חקיקת חוק שרות המדינה 

אשר כונן על ידי הממשלה נוכח הוראה בתקנון שרות המדינה שאפשרה להקים ועדה בין משרדית שתקרא 
את סמכויותיו מכוח חוק אלא מעצם חוזי העבודה שבין עובדי הציבור , אז, בית דין זה לא ינק". בית דין"

  .ככזה הרי שסמכותו הייתה להמליץ בלבד ולא לפסוקלבין מדינת ישראל ו
  

אשר פסיקותיו מחייבות הן את " בעל שיניים"יצר למעשה בית דין למשמעת ) משמעת(חוק שרות המדינה 
  .עובד הציבור המובא בפניו והן את המשרד הממשלתי בו הוא עובד ואשר לממונים בו הוא כפוף

  
" נאלצו"על עובדי הרשויות המקומיות ואלה , עם חקיקתו, לא חל) משמעת(חשוב לציין כי חוק שרות המדינה 

.  שנים עד שהכנסת חוקקה חוק המסדיר מפורשות את ענייני המשמעת הנוגעים להם15-להמתין עוד כ
  .1978-ח"תשל, )משמעת(חוק הרשויות המקומיות המדובר ב

  
  . 1978-ח"תשל, )משמעת(מצורף בזאת חוק הרשויות המקומיות ** 

  
בדה מעניינת היא כי מספר רשויות מקומיות קבעו לעצמן מסגרת משמעתית עוד קודם לחקיקת חוק עו

 יפו הקימו לעצמן בתי דין –מספר עיריות ובהן עירית תל אביב . 1978בשנת ) משמעת(הרשויות המקומיות 
  .ונים בלבדמעמדם של בתי דין אלה לא היה מעוגן בחוק אלא בהסכמים ובתקנ. למשמעת לשיפוט עובדיהן
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של בית דין עצמאי המוסמך לפסוק אמצעי ענישה שונים ומגוונים על ) חוקי(ברור כי בהעדר מעמד סטטוטורי 

ויכול היה להמליץ בלבד למסגרת " חסר שיניים", 1978עד לשנת , היה בית הדין הפנימי הזה, עובד שסרח
 על פי פסק הדין של בית הדין למשמעת לא לנהוג, אז, חובתו של העובד. השלטון המקומי כיצד לנהוג בעובד

" חלשה"נקבעה בחוק אלא נתקיימה מכוח חוזה העבודה בינו לבין הרשות המקומית וככזו הרי שהייתה 
  .  יותר

  
קבע הוראות להקמת בתי דין ) משמעת(חוק הרשויות המקומיות .  השתנה מצב זה1978בשנת , כאמור

אמצעי , את עבירות המשמעת, את מעמדם של תובע וחוקר, קבע את הרכב צוותי בתי הדין, למשמעת
על עובדי הרשויות המקומיות תוך הכנסת ) משמעת(כל זאת בהחילו את חוק שרות המדינה . המשמעת ועוד

  .שינויים המתחייבים מן העניין כאשר מדובר ברשויות המקומיות
  
  
  הייחוד שבעבירות המשמעת  .ג

) משמעת( לחוק שרות המדינה 17קבועות בסעיף , בדי הציבור בכללככל שהן נוגעות לעו, עבירות המשמעת
). משמעת( לחוק הרשויות המקומיות 9קבועות בסעיף , וככל שהן נוגעות לעובדי הרשויות המקומיות בפרט

באופן כללי ניתן לומר כי הפירוש שניתן . זהה כמעט לחלוטין, בשני החוקים,  עבירות אשר נוסחן6- המדובר ב
הדן בעניין לאחר שהוגש ערעור על (ות הללו על ידי בתי הדין למשמעת ועל ידי בית המשפט העליון  העביר6-ל

לא מבחין בין עובדי מדינה בכלל לבין עובדי הרשויות המקומיות בפרט ) פסק הדין של בית הדין למשמעת
  .   ונורמות ההתנהגות החלות על אלה ואלה זהות כמעט לחלוטין

  
ט הפלילי למשפט המשמעתי בא לידי ביטוי בהגדרתן של עבירות המשמעת הן בחוק הבדל ברור בין המשפ
בעוד שחוק העונשין מגדיר בפרוטרוט את ). משמעת(והן בחוק שרות המדינה ) משמעת(הרשויות המקומיות 

הסיבה לכך נעוצה ודאי בקושי הרב לאתר ולציין בחוק . מרכיביה של כל עבירה לא כן נוהג הדין המשמעתי
הרשויות המקומיות אשר יש בהם משום /המחדלים וצורות ההתנהגות של עובדי הציבור,  כל המעשיםאת

אילו בחר המחוקק ללכת בדרך של הפרטה ולא היה מצליח . עבירה על המשמעת שבגינה יש לשפוט את העובד
ת מעשים הנוהגים והכללים ברשימת עבירות סגורה היה מחטיא את המטרה והשאר, לכלול את כל המעשים

לכן בחר המחוקק בדרך הקלה וניסח את . רבים מחוץ לעבירות המשמעת הייתה גורמת לבלבול ולחוסר שוויון
  .הסעיף המגדיר את עבירות המשמעת בצורה רחבה הכוללת קשת רחבה של מעשים

  
  
  עבירות המשמעת          פירוט   .ד

  :משמעת כדלקמןמפרט את עבירות ה) משמעת( לחוק הרשויות המקומיות 9סעיף 
  

  :אשם בעבירת משמעת, אחת מאלה) בישראל או מחוצה לה(עובד רשות מקומית שעשה 
  
  ;עשה מעשה או התנהג באופן שפגע במשמעת עובדי הרשות המקומית .1
הוראה כללית או הוראה , נוהג, תקנה, לא קיים את המוטל עליו כעובד הרשות המקומית על פי חוק .2

 ;התרשל בקיום המוטל עליו כאמוראו , מיוחדת שניתנה לו כדין
התנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד הרשות המקומית או התנהג התנהגות העלולה לפגוע  .3

 ;בתדמיתה או בשמה הטוב של הרשות המקומית
 ;התנהג התנהגות בלתי הוגנת במילוי תפקידו או בקשר איתו .4
כוזבת או בהעלמת עובדה הנוגעת לעניין או השיג את מינויו כעובד הרשות המקומית במסירת ידיעה  .5

 ;בשימוש באיומים או בכוח או באמצעים פסולים אחרים
 .הורשע על עבירה שיש עמה קלון .6
  

, אפשר. לא בהכרח? האם ניתן לומר כי עובד אשר עבר עבירה חמורה שאין עמה קלון לא יעמוד לדין משמעתי
לילית שאין עמה קלון כהתנהגות הפוגעת במשמעת או לסווג הרשעה על עבירה פ, לפי נסיבותיו של המקרה

בדין משמעתי על מנת להטיל עליו סנקציה , בכל זאת, התנהגות שאינה הולמת את התפקיד ולדון את העובד
כל זאת נוכח ניסוחן הגורף של הוראות החוק והסמכויות הרחבות של . אותה לא ניתן להטיל בהליך הפלילי

  .בית הדין
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  במסגרת השלטון המקומיעבירות המשמעת 
  

 עבירות המשמעת השונות תוך התייחסות לפסיקת בתי הדין למשמעת ובית 6להלן נסקור באופן רחב את 
הפסיקה המובאת עוסקת לעתים . המשפט העליון אשר יצקו תוכן לסעיפי המשמעת המנוסחים באופן כללי

ם כפי שהוסבר אין למעשה הבדל אמיתי בעובדי ציבור באופן כללי ולא רק בעובדי הרשויות המקומיות אול
בין נורמות ההתנהגות המחייבות את כלל עובדי הציבור לבין אלה המחייבות את עובדי הרשויות המקומיות 

  .בפרט
   

  
  עשה מעשה או התנהג באופן שפגע במשמעת  .א

נציבות ' ש נאלפונסו דבו 3/75מ "סוגיה זו נדונה בהרחבה בעש? מהם מעשה או התנהגות הפוגעים במשמעת 
בו הואשם הנאשם בעבירת משמעת זו שכן בהיותו פקיד בדואר המרכזי בירושלים התבטא  שרות המדינה

בפני בית , עם פתיחת הדיון. צעק על הממונה עליו ואף סרב למסור דברי דואר, בצורה בוטה כלפי מתלוננת
  .ננת לחזור בה מן התלונההתווסף כנגדו אישום לפיו דרש מהמתלו, הדין למשמעת של עובדי המדינה

  
ערער על כך לבית המשפט העליון ושם , הנאשם הורשע בבית הדין בעבירה של התנהגות הפוגעת במשמעת

נדחה ערעורו ונקבע כי מרכיב יסודי מן המשמעת הוא החובה לנהוג בדרך מוגדרת ולפעול בצוותא לשם ביצוע 
יכול שתתבטא בכל דרך " הפגיעה במשמעת. "עתהלכה למעשה של יעוד המסגרת הנתונה עליה הוחלה המשמ

פגיעה בפעולתו . של סיכול פעולתה התקינה של המסגרת כולה ושל הכלים החיוניים להמשך הפעולה הנאות
התקינה של בית הדין למשמעת על ידי הפעלת אמצעי שכנוע פסולים על עדים כדי שישנו את עדותם או כדי 

  .ווה אף היא עבירה של פגיעה במשמעתשלא יופיעו להעיד בפני בית הדין מה
  

 הוגש כנגד הנאשמת כתב האישום אשר מנה מספר רב של נציבות שרות המדינה' הדסה כהן נ 1/76מ "בעש
איחורים לעבודה ויציאות מוקדמות מן העבודה וכולם בתקופה של כמחצית השנה , היעדרויות מן העבודה

מעבודה ובמקום לשבת , למעשה, מת כי היא הייתה מובטלתבין טענותיה טענה הנאש).  פעמים111- איחרה כ(
הואשמה כי , חרף טענותיה. במקום העבודה בחוסר מעש העדיפה ללכת הביתה ושעות אלה נוכו משכרה

  .עשתה מעשה הפוגע במשמעת עובדי המדינה
  

ין צריך הנאשמת הורשעה בבית הדין למשמעת וערעור שהגישה לבית המשפט העליון נדחה תוך שנקבע כי א
לומר שאין מעשה או התנהגות הפוגעים במשמעת השרות כמו חתירה המתמקדת תחת סדרי העבודה 

יקבע לו סדרי עבודה או שעות עבודה או דרכי עבודה , אם כל עובד או כל סוג או קבוצה של עובדים. הקבועים
חומרתה , לעניין טיבה. שהכי אז יבוא במקום המשמעת תוהו ובוהו ואנרכיה של איש הישר בעיניו יע, משלו

אין חשיבות לשאלה מה היו מניעי הפוגעים אפילו היו מניעיהם , וסכנתה של פגיעה כזאת במשמעת השירות
  .המשמעת נפגעת על ידי עצם ערעורה. טובים

  
 נדון מקרה של עובד אשר החתים את כרטיסי הנוכחות של עיריית תל אביב' שמואל אדמוני נ 5/80מ "בער

בית המשפט העליון פסק כי עובד הנדרש להחתים כרטיס נוכחות אשר נועד לפי עצם טיבו . ודהחבריו לעב
ומטרתו לאפשר פיקוח נאות של הרשויות המופקדות על נוכחות של העובדים איננו רשאי אלא להטביע 

עת כגון הטבעת יותר מכרטיס אחד או הטב, כרטיס אחד שנמסר לו על ידי המופקדים על כך וכל התחכמות
כרטיס עבור עובד אחר הם בגדר התנהגות הפוגעת במשמעת עובדי הרשות המקומית אף אם אין הוראה 

 .בנושא זה בתקנון שפורסם על ידי המעביד
 

מהווה עבירה , על ידי אדם שהוא בעצמו עובד רשות מקומית, קריעת הודעה על ביצוע עבירה כנגד חוק עזר
סעדיה היה מנהל תחנת . יחזקאל סעדיה' עיריית תל אביב נ 3/80מ "כך נקבע בער. הפוגעת במשמעת העירייה

הצלה במחלקת החופים של עיריית תל אביב והוא נדרש על ידי העירייה לסלק את החסקות הפרטיות 
לאחר שנמסר לסעדיה תוכן . שברשותו משטח החוף ולהגיש בקשה לרישיון עסק לעסוק בהשכרת סירות

כאשר הרים המוסר את הקרעים מן . קרען והשליכן לרצפה, ידי מוסרןההודעות הוא חטף אותן בכוח מ
גם בעבירה של פגיעה במשמעת , בין היתר, סעדיה הורשע. הרצפה חטפם סעדיה מידיו שוב וסירב להחזירם

  .העירייה
  

 נדון עניינו של 3/82מ "ערב. גביית כספים ושימוש בהם שלא כחוק תהווה אף היא עבירה של פגיעה במשמעת
 מערך %10אשם שהיה מנהל מחלקת הרווחה בעיריית רמלה והורה לחלק ציוד לנזקקים תמורת סכום של נ

את הכסף שנגבה הורה הנאשם לעובדיו להפקיד בקופה הפנימית של מחלקת הרווחה והשתמש בו . הציוד
  .כל זאת ללא דיווח לגזברות וללא קבלת אישור מאת הממונים עליו. לצרכיה

  
 בקבלת תרומה של מקררים משומשים אשר שימשו את הנזקקים ובדיווח כוזב כדי לאפשר כן הואשם הנאשם

  .תשלום ללא כיסוי תקציבי
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בית המשפט העליון אשר דחה את כל טענות ערעורו של הנאשם ציין כי עובד רשות מקומית המבקש ליצור 
ישור מפורש של הממונים קרן כספים הנגבים בשם הרשות המקומית ולשמור כספים אלה ברשותו זקוק לא

אמנם ניתנו . עליו ואין הוא יכול לעשות דין לעצמו ולשמור בידיו כספים הנגבים בשם הרשות המקומית
  .קבלות לאלה מהם ניגבה הכסף אך אין בכך כדי לרפא את הפגם הדבק במעשה המתואר

  
מנהלי מחלקות וניתן היה סדרי מינהל תקינים אינם מתיישבים עם יצירת קופות פרטיות הנשלטות על ידי 

לצפות לכך שעובד בדרגתו וברמתו של מנהל מחלקת הרווחה יהיה ער לכך שאין הוא רשאי להזרים כספים 
מבלי שיש לכך אישור מנהלי וכיסוי תקציבי ומבלי שנוצרים , כאוות נפשו למטרות עליהן הוא מחליט בעצמו

כל . כספים הנגבים מן הציבור על ידי רשות ציבוריתאמצעי פיקוח ובקרה נאותים החייבים ללוות כל שימוש ב
  .האמור לעיל חל גם על קבלת תרומה ללא הרשאה מפורשת

  
  
או הוראה כללית או , חוק או תקנה, לא קיים את המוטל עליו כעובד הרשות המקומית על פי נוהג  .ב

  או התרשל בקיום המוטל עליו כאמור, מיוחדת שניתנו לו כדין
מציל עובד עיריית , הנאשם.  נדונה חובת קיום המוטל על עובד הציבוררובין' יית תל אביב נעיר 12/82מ "בער

תל אביב שהופקד על הצלת המתרחצים בחוף הים הואשם בכך שסרב לקיים הוראה שניתנה לו על ידי 
וע הממונה עליו לנהל תחנת הצלה בחוף שרתון וכן בכך שהניף דגל שחור בתחנת ההצלה בעת שהים היה רג

  .ולא הוציא את המתרחצים מהמים
  

בית המשפט העליון אישר את הרשעת הנאשם בעבירה של אי קיום חובה המוטלת עליו וקבע כי אמנם לעובד 
עובד . זכות ערעור על החלטה שלא נראית לו אבל בערעור כשלעצמו אין כדי לפטור אותו ממילוי ההוראה

עובר לקבלה לשרות מסורה . וחייב לקיים את הוראותיהםבשירות כאמור נתון למרותם של הממונים עליו 
לידי המועמד האפשרות לשקול מראש אם הוא נכון לקבל על עצמו את העבודה אשר למען ביצועה הוא מגיש 

לרבות ההוראות , אולם לאחר שנתקבל לשרות שומה עליו לקיים את הוראות הממונים עליו. את מועמדותו
אחרי תחילת העבודה הופך העובד לחלק מן המערכת בה , במלים אחרות. ועובדבר אופי תפקידו ואופן ביצ

  .נקבעים תפקידיו על ידי המוסמכים לכך בתוך המסגרת אליה נתקבל
  

בית המשפט העליון הוסיף כי יש נסיבות בהן יהיה העובד סבור כי משימה זו או אחרת המוטלת עליו היא 
בנושאים אלה . ו בניגוד למה שהניח מראש שיידרש ממנובגדר הרעת תנאי עבודה או בניגוד למוסכם א

מטפלים דיני העבודה המגדירים את יחסי העובד והמעביד ויתכנו נסיבות בהן תקבע הערכאה המשפטית 
יש . הרעה בתנאי העבודה והעובד זכאי לפרוש מעבודתו תוך קבלת תשלום פיצויים, למשל, המוסמכת כי חלה

הגנה מקצועית של המסגרות המאגדות את העובדים ומבקש להעביר את מה גם נסיבות בהן נזקק העובד ל
אולם בכל הנסיבות האלה אין בפתיחת הליכים או . שנראה לו כרוע הגזירה באמצעות נציגיו שנבחרו לכך

מהלכים כאמור כדי לפטור את העובד מן החובה לקיים את ההוראות שניתנו לו כל עוד הוא ממשיך להיות 
אין בה כדי , בה פועלים ביחסם אליו,  הוגדרה וכעסו על הממונים עליו או הסתייגותו מן הדרךעובד שמשימתו

  .לשחרר אותו מן החובות שהוטלו עליו
  

בית המשפט העליון הוסיף כי חובת קיום המוטל חלה על כל אותן הוראות שאינן בלתי חוקיות באופן ברור 
היא יכולה להינתן בדרך נאותה או בלתי נאותה מבחינת , ההוראה יכולה להיות נבונה או בלתי נבונ. וגלוי

על העובד לקיימה ולהגיש , חוקית באופן ברור וגלויבלתי היחס בין העובד למעביד אולם כל עוד אינה 
  .ערעורו והסתייגויותיו לאחר מכן, השגותיו

  
תהיה העילה , יו כדיןקיום הוראה שהוטלה על- סירוב עובד לעבור לתפקיד אחר מהווה עבירת משמעת של אי

 נדון מקרה של עובד אשר עבד שנים רבות נציבות שרות המדינה' פלוני נ 2/64מ "בעש. לסירוב אשר תהיה
סירב , משבוטלה המחלקה בה עבד ושיטת איסוף הידיעות נעשתה גלויה. בשירותים החשאיים של המדינה

אך גם כאן , תוך שמירה על דרגתו, ורהבמשרד התחב, הוא הועבר לתפקיד אחר. פלוני להמשיך בעבודה זו
בבית הדין למשמעת של עובדי . הוא המשיך להופיע במקום עבודתו הקודם ולחכות לבאות. סירב לעבוד

פלוני ערער על הרשעתו . קיום הוראה שהוטלה עליו כדין- המדינה הורשע פלוני בביצוע עבירת משמעת של אי
  .לבית המשפט העליון

  
" אפורה"ע כי יכול להיות שהעבודה המוצעת לפלוני במשרד התחבורה הייתה עבודה בית המשפט העליון קב

אך היא הייתה בדרגה מתאימה וסיפקה את רצונו לעבודה , בהשוואה לעבודה החשאית בה עסק בעבר
בנסיבות אלה הטעם לסירובו של פלוני לא היה טעם סביר . הנעשית תוך תנועה ולא מאחורי שולחן כתיבה

  .דיןוהרשעתו ב
  

' כרמון נ 3/81מ "הסברה שהתערבותו של ארגון העובדים יש בה כדי לפטור עובד ממילוי הוראה נדונה בער
לעבור למקום עבודה , לאחר ביטול משרתה, הנאשמת העובדת בעיריית תל אביב נצטוותה. עיריית תל אביב

א ומתן עם גורמי העירייה הנאשמת לא מילאה אחר ההוראה ופנתה אל ארגון העובדים אשר פתח במש. אחר
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בשלב מאוחר יותר אף דחתה נאשמת מספר הצעות עבודה של העירייה וטענה כי ארגון העובדים . בעניינה
  .תומך בהמשך התנגדותה להעברה לאחת מן המשרות שהוצעו לה

  
הרוב בבית הדין למשמעת סבר כי עובד עירייה אשר מקבל הוראה לעבור ליחידה אחרת והפונה לארגון 

 פטור –העובדים ושם נאמר לו כי הם יטפלו בכך שיוצעו לו אלטרנטיבות אחרות וכי בינתיים לא יעבוד 
בית המשפט העליון . סברה זו נדחתה על ידי בית המשפט העליון מכל וכל. מהחובה לציית להוראות מעבידו

חר והסברה כאילו יש קבע כי הייתה זו חובתה של הנאשמת לקיים את ההוראה שניתנה לה לעבור לתפקיד א
בטיפולו של ועד העובדים בעניין ההעברה כדי לפטור את העובד מניה וביה מן החובה לקיים הוראה שעדיין 

יכולות כמובן להיווצר נסיבות בהן מביא הטיפול של הוועד . שרירה וקיימת היא נטולת כל יסוד בדין
  .ההוראה מחובת העובד לקיימהלהשהייתה של הוראה בדרך זו או אחרת אך כל עוד לא בוטלה 

  
ר ועדת עובדי ההנדסה ברשות השידור והורשע " הנאשם היה יו– ר רשות השידור"יו' קוקה נ 1/86מ "עש

הוראה שבעקבותיה . בעבירה של אי מילוי הוראה בעקבות הוראתו לטכנאים שלא לשדר כתבה מסוימת
הנאשם טען כי אין לראות במעשהו . ותהואפל המסך ונגרמה הפסקת שידורי הטלוויזיה למשך כחמש דק

. לשבות, מבחינת דיני העבודה, משום עבירת משמעת כיוון שלדעתו נגרם במקרה דנן סכסוך עבודה המאפשר
  .מצד מזכיר האיגוד המקצועי אליו הוא משתייך, בדיעבד, אישור לפעולותיו ניתן לו, לדבריו

  
, הועלתה על ידי הנאשם הנה אבסורדית ומשמעותהטענותיו נדחו בבית המשפט העליון שקבע כי התיזה ש

פטור ממילוי החובות במקום העבודה אם , ר ועד העובדים ובאופן תיאורטי גם עובד אחר"כי יו, הלכה למעשה
בעתיד ולאחר , צת להיות מאומהכי החובה שהוטלה עליו במקום העבודה עלול, הוא סבור או מניח או מקווה

יצירת סכסוך עבודה מותנית בקיום . ם כעילה להכרזת סכסוך עבודה קיבוציעל ידי ארגון העובדי, מעשה
  .הליכים פורמאליים ואלה הוסדרו בחוק או מכוחו

  
אם השביתה תהיה מלאה או חלקית , היינו. המסגרת הארגונית מחליטה מה הביטוי שינתן לסכסוך העבודה

להעלות על הדעת שכל פרט יחליט מעת לעת אין . מחליטים מה יהיו ביטוייה, ואם מוחלט על שביתה חלקית
בית המשפט העליון קבע כי אין בהקשר זה . מה הביטוי שינתן לסכסוך העבודה ואילו סנקציות תינקטנה

  .ר ועד העובדים לבין כל עובד אחר מן השורה"הבדל בין יו
  

קרי עבודות חוץ . ותבשירות המדינה ובשירות הרשויות המקומיות חל איסור מוחלט על עיסוק בעבודות פרטי
-הפרה של ההוראות המתייחסות לעבודות חוץ מהווה עבירת משמעת של אי. ללא קבלת אישור על העיסוק

  .קיום המוטל על עובד הציבור או עובד הרשות המקומית
  

, בין היתר, בית ספר תיכון של עיריית תל אביב יפוב הורשע מורה עיריית תל אביב' מאיר שנון נ 4/80מ "בעש
בשל הפרת הוראותיו של סעיף , )משמעת(לחוק הרשויות המקומיות ) 2(9עבירת משמעת על הוראות סעיף ב

בכך שניהל מסגריה שבבעלותו במקביל לעבודתו כעובד עירייה וללא קבלת ) נוסח חדש( לפקודת העיריות 177
  .היתר לכך

  
 רק לעבודות אשר ביניהן לבין כי האיסור לעסוק בעבודות חוץ מצטמצם, בין שאר טענותיו, המורה טען

בית המשפט העליון דחה טענה זו וקבע כי אין להסיק מנוסחן . העבודה כעובד עיריה יש משום ניגוד עניינים
המחוקק ביקש להנהיג פיקוח כללי על העבודות אותן מבצע . של הוראות החוק כאילו מצטמצם איסור זה

,  לא רק למנוע ניגוד אינטרסים אלא גם תחרות אינטרסיםעל כן ביקש. נוסף לעבודתו בעיריה, עובד הרשות
היינו מצב בו מוסר העובד את מירב תשומת הלב והמסירות לעיסוק אחר הדורש לפי טיבו ומהותו זמן 

  .במקום לשקוד על התפקיד עבורו הוא מקבל שכר מלא מקופת הציבור, ומאמץ
  

 הנוסף אך התעלמו מכך ובכך אישרו בשתיקתם את המורה הוסיף טענה כי הממונים עליו ידעו אודות עיסוקו
בית המשפט העליון דחה גם את הטענה הזאת בציינו כי אם הממונה הישיר יודע על עבירה . העבודה הנוספת

ואיננו מדווח עליה הרי עלולות לנבוע מכך מסקנות לגבי הממונה אך אין בכך כדי להפוך את המעשה לחוקי 
  .        ר איננו מוסמך לאשר את עבודת החוץ של העובדאם ברור וגלוי שהממונה האמו

  
  
התנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד רשות מקומית או התנהג התנהגות העלולה לפגוע   .ג

  בתדמיתה או בשמה הטוב של הרשות המקומית
מדובר ? יתמהי התנהגות שתפגע בתדמיתה או בשמה הטוב של הרשות המקומ? מהי התנהגות שאינה הולמת

בהגדרה אמורפית אשר מחייבת את בתי הדין למשמעת ואת בית המשפט העליון ליצוק בה תוכן למען ידעו 
אחת הבעיות בעבירה זאת טמונה בכך שלעתים , כפי שנראה. עובדי הרשויות המקומיות כיצד עליהם לפעול

  .רק בדיעבד ידע העובד כי מעשיו עולים כדי עבירה לפי סעיף זה
  



 - 21  -  

 72-106-01/ניר שנידרמן

 היה הנאשם עובד משרד התקשורת ובנצלו לרעה את האמצעים מדינת ישראל' משה ששון נ 2/85מ "שבע
כדין לשיחות טלפון פרטיות ואף ניהל לאחר מכן - צותת שלא, והמכשירים שעמדו לרשותו כטכנאי טלפונים

ין מעשיו בג. איומים וניבול פה, תוך העלאת הצעות מגונות, אשר לשיחותיהן צותת, שיחות טלפון עם נשים
אלה הועמד תחילה הנאשם לדין פלילי בפני בית משפט השלום בגין עבירה פלילית של האזנת סתר שלא כדין 

בעקבות ההרשעה הפלילית הוא הובא גם בפני בית הדין למשמעת והורשע בעבירה של התנהגות . והורשע
  .שאינה הולמת את תפקידו

  
כזו העלולה לפגוע בתדמיתו ובשמו הטוב של השרות קבלת טובות הנאה מהווה התנהגות בלתי הולמת ו

טכנאי הממונה על (עובד עירית תל אביב , הנאשם. עיריית תל אביב' פלוני נ 8/79מ "כך נקבע בער. הציבורי
ממהנדס שעמו התיידד , הואשם בכך שביקש ואף קיבל מספר פעמים) מתן אינפורמציה במנהל ההנדסה

שייצג לקוחות , אל אותו מהנדס. הלוואה ללא ריבית וללא הצמדהסכומי כסף ב, במשך תקופת עבודתו
היה הנאשם מפנה לקוחות שנזקקו להגשת תכניות , בענייני הגשת תכניות לוועדה המקומית לתכנון ובניה

טענת הנאשם הייתה כי אין מקום להרשעתו בעבירה של התנהגות שאינה הולמת כיוון שכל שאירע . לוועדה
  .דו ולא נעשה במסגרת עבודתו אלא נבע מיחסי הידידות שהתפתחו בינו לבין המהנדסלא היה קשור לתפקי

  
בית המשפט העליון קבע כי אסור לעובד הרשות המקומית לקבל טובת הנאה והלוואה היא טובת הנאה לכל 

. ברור על פניו כי הקשרים בין המהנדס לבין הנאשם נבעו מן המגע במקום העבודה ובשעות העבודה. דבר
  .האיסור הוא כללי וכלל אין זה משנה אם הנאשם והמהנדס הנם חברים ביניהם

  
נדון עניינו של עובד שעבד כבודק ועוזר להערכה בבית  ,מדינת ישראל' משה טיטו נ 2/84מ "עש, בעניין נוסף

שמתפקידיו היה לבדוק כי תכולת היבוא אכן תואמת את הצהרותיהם של היבואנים כמובא , המכס באשדוד
באחד הימים בדק ארגז שהכיל תמונות שמן ובשלב הבדיקה קיבל מידי היבואן תמונת שמן . רשימוניםב

  .אחת
  

בית הדין . לפי ממצאיו של בית הדין למשמעת לא דרש עובד המכס את התמונה אלא קיבל אותה מידי היבואן
דינה ושעלולה לפגוע קבע כי יש לראות בכך התנהגות שאינה הולמת את תפקידו של עובד המכס כעובד מ

עובד המכס טען בפני בית הדין כי מדובר רק במתנה פעוטת ערך . בתדמיתו או בשמו הטוב של שרות המדינה
אולם בית הדין התרשם כי לא מדובר במתנה פעוטת ערך או סמלית ואף לא בחפץ שניתן לשם פרסום או 

בית המשפט העליון קבע כי ). ר" התקשיאז מותר היה לעובד הציבור לקבלה על פי הוראות(מטעמי נימוס 
אסור לקבל מתנה אם היא עשויה להראות כאילו היא עלולה להשפיע על מילוי תפקידו או על עבודתו של 

  .העובד בשרות הציבור
  

בית המשפט העליון הוסיף כי האזרח זכאי לכך שענייניו יטופלו מבלי שיצטרך לשאת חן בפני מי שמטפל 
במדינה מתוקנת . מגישה הוגנת או מנומסת בלי שיהיה חייב בתמורה כספית או שוות כסףבענייניו וכי ייהנה 

ידידותיים והוגנים גם מבלי שמועברת טובת הנאה מיד , שומרים פקיד הציבור והאזרח על יחסים הדדיים
  .ליד

  
אם קיבל . לדיובין שניתנה לו או לאשתו או לי, אוסר על עובד ציבור לקבל מתנה) מתנות(חוק שרות הציבור 

אם לא החזיר את המתנה תקום המתנה לקניין המדינה ואם אין בה . מתנה עליו לשלחה בחזרה אל השולח
על עובד הציבור חלה החובה להודיע על קבלת המתנה לממונים . קניין חייב לשלם את שווי המתנה לאוצר

  .ות הדתיותחוק זה חל גם על כל בעלי התפקידים ברשויות המקומיות ובמועצ. עליו
  
מנהל רשות ,  במקרה זה הנאשם–) בית הדין האזורי למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות (18/83ז "מ

כי בעת שפקח העירייה מסר צו הפסקה שיפוטי לידי בעל בית קפה שביצע , הואשם בכך, החניה בעיריית נתניה
לממונים עליו כי לא הצליח לאתר את ניסה לשכנע את הפקח שיתעלם מהצו וימסור , עבודות בניה ללא היתר

הנאשם הורשע . כן ניסה הנאשם לשכנע את בעל בית הקפה שלא יחתום על קבלת הצו. בעל בית הקפה
  .בעבירה של התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד הרשות המקומית

  
יש בה כדי לפגוע בהתנהגות ש, בין השאר,  הורשע הנאשםנציב שרות המדינה' גדעון ספירו נ 5/86מ "בעש

פרטי האישום שיוחסו לנאשם דנו בתשעה מכתבים ששלח . בתדמיתו או בשמו הטוב של שרות המדינה
מכתבים אלה כללו דברי ביקורת חריפים ביותר הן בתוכנם . למערכות עיתונים אשר פרסמו וציינו את שמו

  .יטת עמדה פוליטית מובהקתוהן בסגנונם על הממשלה ועל מדיניותה והיה בהם משום הצגה פומבית ונק
  

בו מתח ביקורת על הממשלה , "כל העיר"פרט האישום הראשון התייחס למכתב שנשלח למקומון הירושלמי 
מעשהו של גדעון הוא בין : "הביקורת נכתבה ופורסמה בזו הלשון. אקצע-בקשר לרצח המתפללים במסגד אל

של גזענות ההולכת , דיכוי כלפי העם הפלסטינישל השליטה וה, השאר תוצאה של מדיניות הכיבוש והסיפוח
הוא בהחלט היה יכול לשאוב עידוד והשראה בטרם מעשה מגורלם . וכובשת כל חלקה טובה בעם היהודי

  ".המשופר של הרוצחים במדים שקדמו לו
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על סמך מכתבו של הנאשם כפי " הארץ"פרטי האישום האחרים התייחסו לפרסומים שהתפרסמו בעיתון 
אני פונה אליך בדרישה להעמיד לדין את שר הביטחון אריאל : "גם ליועץ המשפטי לממשלה וזו לשונושנשלח 

הולכות ומתרבות העדויות הקושרות את השניים . בעוון סיוע לרצח, ל רב אלוף רפאל איתן"שרון והרמטכ
  ". בביירותבמחנות הפליטים הפלסטינים סברה ושתילא, ערב ראש השנה האחרון, לטווח הנורא שהתרחש

  
בית הדין למשמעת ציין את הקונפליקט שבין חופש הביטוי לבין העקרונות והסטנדרטים להתנהגותם של 

ל שהיו פרי יוזמתו של הנאשם כללו ביקורת על "בית הדין קבע כי הפרסומים הנ. נושאי תפקידים ציבוריים
הרשיע בית הדין למשמעת את , לפיכך. הממשלה ועל מדיניותה וכי ביקורת זו הובעה בצורה מעליבה ופוגעת

הנאשם בעבירה של התנהגות שאינה הולמת את תפקידו ושיש בה כדי לפגוע בתדמיתו או בשמו הטוב של 
  .שרות המדינה

  
בית המשפט העליון דחה את ערעורו של הנאשם וקבע כי נקודת המוצא בכל בחינה משפטית של הסוגיה 

ומו ועל קיומו של חופש הביטוי וזאת אף לאור ההנחה הסבירה כי הנדונה טמונה בהכרה שיש לשקוד על קיד
בין האזרח הרגיל לבין עובד הציבור וכי כפועל יוצא מכך חלות , מבחינת מרווח הפעולות המותרות, יש שוני

למען חופש הביטוי יש לצמצם ככל האפשר את . הגבלות מסוימות על התבטאותו ברבים של עובד הציבור
כן אין מטילים על עובד הציבור סייגים רגילים וסתמיים אלא מצמצמים . ם על עובד הציבורהסייגים המוטלי

את הסיווג לאותן נסיבות בהן נוצרה ודאות קרובה של נזק או פגיעה בשרות הציבורי או באינטרסים אותם 
  .הוא משרת

  
ראשית , בהם הוא מוסמךבנושאי העבודה , בית המשפט העליון הוסיף כי יש לצפות לכך שהעובד יביע דעתו

עליו לפעול ולפנות בצינורות הארגוניים שנועדו לכך או שנובעים מן המבנה . כל בתוך המסגרת פנימה
ההירארכי של הרשות הציבורית ועליו להביא דעתו והשקפתו בענייני עבודה לידיעת הממונים עליו כדי שהם 

דרג המופקד על כך החליט על מדיניות מסוימת אם ה. יפיקו את התועלת הראויה מכך, ודרכם הציבור כולו
נאמנות לקו מדיניות פלוני אלא עלולה לסכל נכונותו -לא רק להוות אי, בניגוד למדיניות, יכולה הטפה ברבים

  .של הציבור לקבל עליו מדיניות זאת
  

ר בעיני עובד הציבור צריך לשמו. הבעיה חמורה במיוחד כאשר מדובר בביקורת בעלת גוון פוליטי מובהק
בית המשפט העליון סיכם דבריו . שאינה משועבדת להשקפה פוליטית מוגדרת, הציבור על תדמית ניטראלית

, הם נועדו. בכך שדברי הנאשם היו מעליבים ותוקפניים וכללו נקיטתה הפומבית של עמדה פוליטית מובהקת
על ידי עובד , כמעין שיטה, שניתלערער את אמון הציבור במדיניות הקיימת והשמעתם החוזרת ונ, על פניהם

  .הציבור היו בגדר סתירה מהותית של מילוי התפקיד והנאמנות לתפקיד
  
  
  התנהג התנהגות בלתי הוגנת במילוי תפקידו או בקשר איתו        .ד

עבירת המשמעת הקודמת בה ( את תפקידו של עובד הרשות המקומית הולמתמה ההבדל בין התנהגות בלתי 
  ? במילוי תפקידו או בקשר אליוהוגנתנהגות בלתי לבין הת) דובר

  
. אין ספק כי התשובה לשאלה זאת אינה פשוטה ואת ההבדל בין שתי העבירות ניתן להגדיר כדק ביותר

 של הולמתאבל בעוד שבהתנהגות בלתי . הבסיס להרשעה בשתיהן הוא מידת חוסר יושר הלב שבהתנהגות
אם הייתה זו מחוץ למסגרת תפקידו הרי שבהרשעה בהתנהגות עובד הרשות המקומית ניתן להרשיעו גם 

  . דרושה הוכחה שהמעשה או ההתנהגות נעשו במסגרת מילוי התפקיד או בקשר אליוהוגנתבלתי 
  

ואכן ) וככזו מצדיקה ענישה חמורה יותר(מקובל לחשוב כי עבירת משמעת זו חמורה יותר מקודמותיה 
 נדון עניינו של עובד משרד התיירות ונציב שירות המדינה מדינהפרקליט ה' מיכאל מירוז נ 4/66מ "בעש

על מעשה זה .  לירות ופדה אותו בבנק על ידי חתימתו עליו65ס "שמצא באחד הימים שיק במקום ציבורי ע
הורשע הנאשם בבית משפט השלום בגין עבירה פלילית של זיוף שיק ובעקבות כך הועמד הוא לדין משמעתי 

בעבירה של התנהגות בלתי הוגנת , בין השאר, משמעת של עובדי המדינה שם הורשע הואבפני בית הדין ל
, בית המשפט העליון קיבל את ערעורו של עובד הציבור בקובעו כי מעשהו .במילוי תפקידו או בקשר איתו

לא נעשה בעת מילוי תפקידו ועל כן זיכהו מעבירת משמעת זו הנחשבת חמורה ביחס , חמור ככל שיהיה
  .אחרותל
  

 דובר 14/ב.במכך למשל . ניצול התפקיד לרעה יכול להיחשב כהתנהגות שאינה הוגנת בעת ביצוע התפקיד
כי ישלח , בעת עריכת ביקורת בחנות מסוימת, אשר הודיע, בתפקיד מפקח מס קניה, בעובד אגף המכס והבלו

ת כאשר הביקורת בחנות לאישה ניתנה הנחה גדולה בעת הקניה וכל זא. את אשתו לקנות שמלה בחנות
  .הנאשם הורשע בעבירה של התנהגות בלתי הוגנת בעת ביצוע התפקיד. בראשות הנאשם הייתה בעיצומה

  
כך . גם התרשלות בוטה במילוי התפקיד יכול שתחשב לעבירה של התנהגות שאינה הוגנת בעת ביצוע התפקיד

לחוק הרשויות המקומיות ) 4(9סעיף הורשע בין היתר בעבירה על , מפקח בניה,  הנאשם11/83. ב.במ
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ש השלום בעבירה פלילית של הפרת אמונים על שלא עשה את המוטל "וזאת לאחר שהורשע בביהמ) משמעת(
בית הדין . לא מנע חריגות בניה ולא דיווח עליהן כדי להעמיד את העבריינים לדין, עליו בהתאם לתפקידו

הנאשם וקבע כי אין זה סוד שבשנים האחרונות התרבו האזורי למשמעת התייחס בחומרה רבה למעשיו של 
  .אשר פוגעות קשה באיכות החיים, מאוד עבירות הבניה בארץ

  
בית הדין הוסיף כי הרשויות המקומיות הן אשר מופקדות על שמירת חוקי הבניה ומפקחי הבניה הם אשר על 

לא ממלא אחר המוטל , תפקידומפקח אשר מזלזל ב. כתפם מוטלת האחריות הישירה בשטח על אכיפת החוק
לא מוודא ולא מפקח אחר מילוי תנאי ההיתרים והחוק ולא מדווח עליהם לממונים עליו כדי שנגד , עליו

נעשה בעקיפין שותף למעשים הבלתי , העבריינים ינקטו צעדים משפטיים המתחייבים מביצוע העבירות
 את תפקידו הולמתהתנהגות כזאת איננה . ותאו במחדלו את המשך ביצוע העביר/חוקיים ומעודד במעשהו ו

   .       במילוי תפקידוהוגנתכעובד רשות מקומית ומגעת עד כדי התנהגות בלתי 
השיג את מינויו בשרות הרשות המקומית במסירת ידיעה כוזבת או בהעלמת עובדה הנוגעת לעניין או   .ה

  בשימוש באיומים או בכוח או באמצעים פסולים אחרים
עבירות המשמעת הרי שהוראה זאת קובעת יסודות ברורים ומוגדרים של עבירה ואין יתר הוראות בניגוד ל

אם השיג עובד הרשות המקומית . צורך להיזקק לפרשנות והחלטות בתי הדין למשמעת ובית המשפט העליון
  :את תפקידו באחת מחמש הדרכים הבאות הרי שעבר עבירת משמעת

  
  או, במסירת ידיעה כוזבת .1
 או, מת עובדה הנוגעת לעניין המנויבהעל .2
 או, בשימוש באיומים .3
 או, בשימוש בכוח .4
 .בשימוש באמצעים פסולים אחרים .5
  
  
  הורשע על עבירה שיש עמה קלון  .ו

כדי שבית הדין למשמעת יוכל להרשיע עובד רשות מקומית בעבירת משמעת שעניינה עצם העובדה שהעובד 
כן עצם ההרשעה ועליו להוכיח את : יםון על התובע להוכיח שניהורשע בבית משפט אחר בעבירה שיש עמה קל

הקלון שהרשעה בה גוררת עמה את  כזוכטיב העבירה בה הורשע עובד הרשות המקומית עליו להוכיח את 
שאין עליו עוד (פסק הדין של ההרשעה צריך להיות פסק דין סופי . המתחייב לצורך האישום המשמעתי

  .ואף שהדבר לא נאמר מפורשות בחוקוזאת מכוח הפסיקה ) ערעור
  

המחוקק לא פירט אלו הן העבירות שיש עמן קלון וכפי ". קלון"קשה עד מאוד היא הגדרתו של המונח 
גם במקרה זה השאיר המלאכה בסמכותו של בית , לגבי מרבית עבירות המשמעת האחרות, שנוכחנו לדעת

  .המשפט או של בית הדין הדנים בעניין
  

ננה נותנת תשובה ברורה וחד משמעית לשאלה מתי ובאילו נסיבות תחשב עבירה כעבירה שיש גם הפסיקה אי
לקבוע את , בהזדמנויות הנקרות בפניו, עמה קלון אם כי בית המשפט העליון ניסה בעבר ומנסה מדי פעם

, שהוא עובד הרשות המקומית, ברור שתוצאותיה של הקביעה שאדם". קלון"ההגדרות והמבחנים לביטוי 
לכן מוטל על בית המשפט או . עלולות להיות חמורות במה שנוגע לעתידו או לגורלו, עבר עבירה שיש עמה קלון

  .על בית הדין לנהוג בזהירות מרובה בהחליטם על עבירת קלון
  

ראש המועצה המקומית ' אתוואל נ 436/66צ "הוסברה על ידי בית המשפט העליון בבג" קלון"מהותו של ה
  :פרדסיה

לון האמור כאן הוא פגם מוסרי המעיד על בעליו שאין הוא ראוי לבוא בקהל ישרים וממילא אין הוא הק"
קלון זה . ראוי לשאת באחריות ציבורית להחלטות ולמעשים אשר ענייני הכלל ושלום הציבור תלויים בהם

 לדור בכפיפה אחת פוסל שופטים ועורכי דין וכיוצא באלה נאמני ציבור מפני שקלונם וכבודם אינם יכולים
נגע וקלון ימצא 'כמו שכתוב , גם לאחר המעשה והעונש, וקלון זה צריך אמנם שיהא דבק באדם בגלל חטאו

  )".ג"ל', משלי ו(' וחרפתו לא תמחה
  

 שב והסביר בית המשפט העליון את המונח וליה'לג'ראש המועצה המקומית ג' עפר נ'עבדול ג 178/81צ "בבג
  :קלון

  
אותה עבירה יכולה . שבעבירה אינו חייב להיות אחד מיסודותיה אלא שהוא לוואי של ביצועהראינו שקלון "

הגדרת עבירה המצויה בחוק אינה אלא במסגרת לענישה ובדרך כלל מדובר . להתבצע בלוויית קלון או בלעדיו
כול אולם במרווח הרב שבתוך אותה מסגרת י, שאותה אין לעבור במידת העונש, במסגרת בעלת תקרה

כמובן אותם , שמצווה בית המשפט למצוא את העונש המתאים לאחר שיקול הגורמים השונים וביניהם
  ".גורמים אשר בהצטרפם יחד מטביעים על עבירה את אות הקלון
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 נקבע כי הרשעה בעבירה של שבועת שקר ביודעין היא הרשעה שיש עמה קלון אבו גוש' עתמאן נ 12/60צ "בבג
 נאמר כי יש דובדבני. י' היועץ המשפטי לממשלה נ 126/84פ "בע. צה של רשות מקומיתלעניין חברות במוע

מרמים את אוצר המדינה ומתעשרים על , לשים אות קלון על מצחם של אלה העוברים עבירות מס הכנסה
 נקבע כי אין לומר שלעולם לא תהיה עבירת מרמה שמואל דנינו' רפאל אדרי נ 358/65צ "בבג. חשבון הכלל

א "בע. אך אלה בוודאי מקרים נדירים ביותר) לעניין חברות במועצה של רשות מקומית(שאין עמה קלון 
ל במדינת ישראל היא מעשה " קבע בית המשפט העליון כי עריקה מצהשר הבריאות' יעקב דיאמנט נ 224/79

  .שבדרך כלל יש עמו קלון
  

מוכס בגשר אלנבי והורשע בבית המשפט המחוזי  דובר על נאשם שהיה מדינת ישראל' אוחיון נ 4/81מ "בעש
בעקבות זאת הורשע הנאשם בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה כמי . בעבירה פלילית של לקיחת שוחד

בית המשפט העליון אשר דחה את ערעור הנאשם קבע כי הקלון יכול שינבע . שביצע עבירה שיש עמה קלון
בדרך , שעמן כרוך, יש עבירות. שינבע מאופייה וממהותה של העבירהמנסיבותיו העובדתיות של העניין ויכול 

מעשה , למשל. כלל קלון ואשר לגביהן קשה להעלות על הדעת נסיבות עובדתיות אשר אינן כרוכות בקלון
אין . הרשעה במרמה עם העדר קלון, בדרך כלל, מרמה ממיט בדרך כלל קלון על עושהו וקשה על כן לישב

אך אלו בוודאי מקרים נדירים ביותר ויוצאי דופן ,  לא יתכנו לעולם נסיבות כגון אלהפירושו של דבר כי
כי העבירה של נטילת השוחד כרוכה על פניה בהמטת קלון , קבע בית המשפט העליון, בסופו של דבר .במהותם

ה אינן על עובד המדינה שהתחייב בה וקשה להעלות על הדעת נסיבות בהן נטילת שוחד על ידי עובד מדינ
יורשע , עובד ציבור שכזה. דבק כתם כאמור, שהורשע בעבירה, מוליכות למסקנה אחת ויחידה כי בעובד

  .גם בעבירת משמעת וניתן יהיה להטיל עליו סנקציה משמעתית בנוסף לעונש הפלילי בו ישא, אפוא
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  ההליך המשמעתי
  
  דין משמעתי במקביל לדין פלילי  .א

עבירה פלילית ואף הורשע ונענש בגין מעשהו האם מותר להעמידו לדין עובד רשות מקומית אשר ביצע 
-ח"תשל, )משמעת(משמעתי ולנקוט נגדו באחד מאמצעי המשמעת הקבועים בחוק הרשויות המקומיות 

מן המשפט הפלילי ונאשם בהליך משמעתי יוכל " סיכון הכפול"האם במקרה כזה מתקיים עיקרון ה? 1978
על ידי בית משפט , בגין אותו מעשה, את התובענה נגדו כיוון שכבר זוכה או הורשעלטעון כי יש מקום לבטל 

  ?בהליך פלילי
  

 נאשם בהליך משמעתי לא יוכל להעלות טענה שכזאת ועליו יהיה לתת את הדין גם .התשובה לכך הנה שלילית
ם של המשפט כל זאת משום שמהותם ומטרותיה. הרשויות המקומיותעובדי בפני בית הדין למשמעת של 

בעוד שמטרות המשפט והענישה הפלילית הן גמול למבצע . הפלילי והמשפט המשמעתי הנן שונות לחלוטין
הרתעתו מלשוב על מעשיו בעתיד ולעתים מניעתו מלעשות כן בדרך של מאסרו הרי שעניינו של , העבירה

יות שעניינן עשוי המשפט המשמעתי בהשלטת סדר ומשמעת במסגרת הרשות המקומית תוך נקיטת סנקצ
  . דבר שלא יתכן במסגרת המשפט הפלילי–להגיע כדי פיטורי העובד ושלילת זכויותיו 

  
שהנו רלוונטי גם לעניינם של עובדי , 1963- ג"תשכ, )משמעת(לחוק שרות המדינה ) א(61חשוב לציין את סעיף 

הקובע כי אם הוגש , 1978-ח"תשל, )משמעת( לחוק הרשויות המקומיות 20הרשויות המקומיות מכוח סעיף 
כנגד עובד כתב אישום פלילי הרי שעד סיום ההליך הפלילי בפני בית המשפט המוסמך לא תוגש כנגד אותו 
אדם גם תובענה משמעתית ואילו אם קודם לכן הוגשה התובענה המשמעתית ורק לאחר מכן הוגש כנגד 

ההיגיון . עד סיום ההליך הפלילי, זמנית, פסקהרי שהדיון בתובענה יו, בגין אותו המעשה, העובד כתב אישום
משמעותי יותר מבחינת הנאשם והיותו משפיע על , לרוב, העומד מאחורי כלל זה נעוץ בהיות המשפט הפלילי

  .הליך המשמעת שכן קביעותיו העובדתיות של בית המשפט תתקבלנה על ידי בית הדין למשמעת
   

לא מתקיים שעה שהנאשם עצמו מוכן להישפט ,  להליך המשמעתילפיו יקדם ההליך הפלילי, יצוין כי כלל זה
כי , לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, תחילה בבית הדין למשמעת או כאשר החליט בית הדין למשמעת

עוד יצוין כי כאשר לא מתקיים הכלל הרי שעל מנת . נסיבות המקרה מחייבות הקדמת ההליכים המשמעתיים
אמרתו , בו לנאשם זכות להימנע מלהפליל עצמו, ו של הנאשם במשפט הפלילילמנוע פגיעה אפשרית בזכויותי

  .בהליך המשמעתי לא תשמש ראיה נגדו בהליך הפלילי
  
  
  
  אין מענישים פעמיים על אותה עבירה  .ב

קובע כי לא ינקטו נגד עובד רשות מקומית אמצעי משמעת על ) משמעת( לחוק הרשויות המקומיות 19סעיף 
בכך למעשה קלטו דיני המשמעת של הרשויות המקומיות את עיקרון . ת יותר מפעם אחתעבירת משמעת אח

  .ככל שהעניין נוגע לשפיטה משמעתית גרידא מבלי שמעורבת שפיטה פלילית" סיכון הכפול"ה
  

כך למשל במקרה בו הואשם תחילה הנאשם על ידי תובע שאינו ". סיכון כפול"לא בכל מקרה תתקבל טענת 
כאשר תוגש נגדו " סיכון כפול"תובענת המשמעת נגדו נמחקה הרי שלא יוכל לטעון טענת מוסמך לכך ו

כך גם במצב בו ). נציבות שרות המדינה' לפר נה 3/86מ "עש(על ידי תובע המוסמך לכך , לאחר מכן, התובענה
לבית הדין זמן קצר לאחר שהוגשה התובענה . הוגשה נגד אדם תובענה כיוון שהורשע בעבירה שיש עמה קלון

את , בשלב זה, למשמעת התברר כי פסק הדין הפלילי אינו סופי ונתון עדיין לערעור ולפיכך אין מנוס מלמחוק
ההליך הפלילי הרי שלא יוכל הנאשם , סופית, במידה וזו תוגש מחדש לאחר שיסתיים. התובענה המשמעתית

מ "עש(נגדו ההליך המשמעתי קודם לכן כיוון שמבחינה מהותית לא נסתיים " סיכון כפול"לטעון טענה של 
  ).מדינת ישראל' חיים מירלשווילי נ 5/80

  
ין כי במידה ועובד הרשות המקומית נתון לדין משמעתי נוסף לזה הקבוע בחוק הרשויות המקומיות עוד יצו

הן בבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות והן , במקביל, הרי שניתן יהיה לדון אותו) משמעת(
ד שהנו עובד "עו, משמעתית, כך למשל ניתן לשפוט. במוסד משמעתי אחר ולהענישו פעמיים בגין אותו מעשה

הרשות המקומית הן בבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות והן בבית הדין למשמעת של לשכת 
ניתן יהיה גם לשלול את רישיון , לדוגמא, כך. 1961-א"תשכ, עורכי הדין שהוקם מכוח חוק לשכת עורכי הדין

תי המתקיים בבית הדין למשמעת של  דבר שאינו אפשרי במסגרת ההליך המשמע–עיסוקו של עורך הדין 
  .עובדי הרשויות המקומיות

  
  
  התיישנות מפני העמדה לדין משמעתי  .ג

גם בעניינם של עובדי הרשויות המקומיות קובע , אף הוא, אשר אומץ) משמעת( לחוק שרות המדינה 64סעיף 
ראש הרשות המקומית  לשנודעוכי לא ינקטו אמצעי משמעת נגד עובד הרשות המקומית על עבירות משמעת 
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בחישוב תקופה , קובע החוק, אולם.  לפני הגשת הקובלנה לתובע או יותרתייםשנאו ליועץ המשפטי לממשלה 
אשר אין עוד ערעור (זו לא יבוא במניין הזמן שבו נמשכו במשטרה או בבית המשפט חקירה או דיון פלילי 

  .בשל אותו מעשה או מחדל) עליו
  

התיישנות הקבועה אין להגיש תובענה ואם תוגש בית הדין יבטלה על הסף גם אם אם עברה תקופת ה, כלומר
. כך יעשה גם אם במהלך הדיון יתברר כי התובענה התיישנה. יתברר כי הטענה שבבסיס התובענה הנה נכונה

כן יש לשים לב כי תקופת ההתיישנות מתחילה ביום בו נודעה עילת התובענה לראש הרשות המקומית או 
  .ץ המשפטי לממשלה ולא ביום ביצוע העבירה כפי שקבוע בסדר הדין הפליליליוע

  
 עניינה לשר הממונה על נודע מיום שבו שנתייםבכל הנוגע לעובדי הציבור בכלל הרי שקובלנה תתיישן בתום 

למנהל יחידת הסמך בה מועסק , ל משרד זה"סמנכ/ל"המשרד הממשלתי בו מועסק עובד המדינה או למנכ
שמעון  1/70מ "בעש. לממשלהלנציב שרות המדינה או ליועץ המשפטי , יבור או לסגנו לענייני מנהלעובד הצ
 נדונה השאלה האם ידיעת השר או שאר נושאי המשרות האמורות לעיל תהיה נציב שרות המדינה' סלומון נ

חיל את ידיעתם שלהם או אפשר שהידיעה תהיה נחלתם של נושאי משרה אחרים וגם בה יהיה כדי להת
במקרה זה הובא עובד לדין משמעתי על כך שבתקופת השהייתו לא דיווח על הכנסותיו ". מרוץ ההתיישנות"

מועסק הוא בו במשרד להגנתו טען העובד כי עובדים הכפופים למנהל יחידת הסמך . ממקורות אחרים
בטרם הוגשה ) ייםעוד בטרם תוקן החוק ותקופת ההתיישנות הוארכה לשנת(מזה למעלה משנה , יודעים

 ולפיכך התובענה התיישנה ולא ניתן להגישה לבית הדין כך שאינו מדווח עליועל עיסוקו הנוסף ועל , התובענה
בית המשפט העליון דחה טענה זאת תוך שהוא קובע כי רק התעלמותם של נושאי המשרות . למשמעת
את התיישנות התובענה ולא מן העבירה במשך שנה או יותר היא שתצדיק , כאמור בחוק, הבכירות

  .התעלמותם של עובדים זוטרים יותר
  

קבע בית המשפט העליון כי פרשנות אחרת של סעיף זה , גון מגדלני' מדינת ישראל נ 5/85מ "עש, בעניין אחר
תוביל להעלמת ידיעות מן הדרג הממונה על מנת שבסופו של דבר לא ניתן יהיה להעמיד לדין משמעתי עובד 

 נקבע כי יהא מעמדו של בית הדין למשמעת של עובדי המדינה' פרקליט המדינה נ 101/69צ "בבג. שסרח
העובד אשר יודע אודות עבירת המשמעת שביצע עובד אחר אף בכיר ביותר לא ישנה הדבר ותקופת 

זאת אף אם בשלב . ההתיישנות תחל רק ביום בו ידע אודות העבירה אחד מנושאי המשרות המופיעים לעיל
 מדינת ישראל' זמירה בראונר נ 1/89מ "בעש. ל המשרד הממשלתי הרלוונטי"ם הפך העובד היודע למנכמסוי

שנה וחצי " שכב"קבע בית המשפט העליון כי גם אם תיק החקירה הועבר מן המשטרה לפרקליטות ושם 
מעתית בטרם הוגש כתב אישום לבית משפט השלום באשקלון הרי שאין בכך כדי להוביל לכך שתובענה מש

שהוגשה לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה תתיישן אם הוגשה בתוך פחות משנה מהיום בו נודע הדבר 
  .לשר הרלוונטי או לאחד מנושאי התפקידים הבכירים האמורים לעיל

  
  
  טיהור שמו של עובד הרשות המקומית  .ד

מאפשר לעובד רשות ,  המקומיותשהנו רלוונטי גם לעובדי הרשויות, )משמעת( לחוק שרות המדינה 67סעיף 
מקומית אשר שמו פורסם כמי שמעורב בביצוע עבירת משמעת כלשהי לפנות לראש הרשות המקומית ולבקשו 

ראש הרשות המקומית יורה על פתיחה בחקירה שכזאת אם התרשם כי דרך או . כי יפתח בחקירת הנושא
  .במעמדו או במשרתו, בשמו, היקף הפרסום גרמו לפגיעה בעובד

  
לרבות כלי , משמשים מטרה להתקפות של גורמים שונים בציבור, לעתים קרובות, עובדי הרשויות המקומיות

בהיותו נתון לכללי מסגרת ארגונית מוגבל , העובד. יש והתקפות אלה מוצדקות ויש ואין בהן ממש. התקשורת
לעתים קרובות אין .  שווהבדרך כלל בזכות התשובה להתקפות עליו ואיננו מסוגל להתמודד איתן בצורה

למקרים מן . לעובד הרשות המקומית את האמצעים הכספיים כדי להגיש תביעת לשון הרע כנגד המפרסם
המעניקה כלי בידי העובד לנסות ולהוכיח ) משמעת( לחוק שרות המדינה 67הסוג הזה נועדה הוראת סעיף 
  .  שהידיעה שפורסמה אין בה ממש

  
יודיע על כך , ראש הרשות המקומית כי אין אמת בידיעות שפורסמו אודות העובדראה , בעקבות החקירה, אם

אולם אם נוכח ראש הרשות המקומית כי . לעובד בכתב והעובד רשאי לפרסם את ההודעה בדרך הנראית לו
  .יש יסוד לפרסומים עליו להורות לתובע להגיש תובענה לבית הדין למשמעת

  
  
  מית אינה מפסיקה את הליכי המשמעתפרישה מן העבודה ברשות המקו  .ה

יתר על . כאשר עובד הרשות המקומית פורש מעבודתו במהלך ההליך המשמעתי נגדו הרי שההליך לא יפסק
לבית הדין למשמעת של , ניתן אף לפתוח בהליך משמעתי נגד עובד שפרש וזאת בתנאי שהתובענה תוגש, כן

 או בתוך שנה מיום סיום חקירת ום פרישתו של העובד מיתייםבתוך פחות משנ, עובדי הרשויות המקומיות
כל זאת על פי החלטתו של ראש הרשות המקומית או לבקשת . המשטרה או הדיון הפלילי על פי המאוחר

  .העובד עצמו
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כאשר יהיה סבור כי פרישתו שנקשרה בעבירת , אף לאחר שפרש, העובד עצמו עשוי לבקש העמדתו לדין

  .ת ויש בכוונתו להוכיח את חפותולא הייתה מוצדק, המשמעת
  

אם (ראש הרשות המקומית עשוי ליזום פתיחה בהליך שכזה כאשר הוא עצמו פיטר את העובד קודם לכן 
אולם אין ביכולתו לשלול את שאר זכויותיו של העובד כגון ) לדוגמא הורשע העובד בעבירה שיש עמה קלון

ראש הרשות המקומית עשוי להיות . הדין למשמעת בלבד סנקציה השמורה לבית –פיצויי פיטורין או קצבה 
גם במצב בו הוא מעוניין כי העובד יפסל מעבודה , נגד עובד שפרש בינתיים, מעוניין בפתיחה בהליך משמעתי

אף זו סנקציה שראש הרשות המקומית אינו מוסמך להטיל על העובד ובית הדין . בשרות הציבור מאוחר יותר
  .טילהלמשמעת הוא שמוסמך לה

  
' איגוד ערים שרותי כבאות חולון נ 587/בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות דן בסוגיה זו במז

יפו בעבירות של מעשים מגונים וסחיטה -הנאשם הורשע על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב. אורי וייסמן
, יחד עם זאת. כויות המנהליות שלובאיומים להן נלווה קלון ופוטר מן השרות על ידי האיגוד בהתאם לסמ

האם בעקבות פיטוריו יש לשלול את זכויותיו של , הוגשה לבית הדין למשמעת תובענה כדי שבית הדין יקבע
לאחר שבית הדין . פסילה מהשרות ושלילת קצבתו, לרבות פיצויי פיטורין, הנאשם הכרוכות בפיטורין

  :הוא קבע, רה ולמקום עבודתו במשך שנים רבותלמשמעת סקר את תרומותיו הגדולות של הנאשם לחב
  
מה יהיה גורלו של הנאשם לאחר שפוטר מעבודתו ולאחר שירצה את עונשו בבית , אפוא, נשאלה השאלה"

ברור שלא יוכל עוד למצוא את מקומו בשרות הציבורי גם אם בית הדין לא יפסול אותו במסגרת גזר . הסוהר
תסתכן בהעסקתו לאחר כל , עירונית או אחרת, בין ממשלתית,  ציבוריתלא יעלה על הדעת כי רשות. דין זה

בו , לכן נחרץ גורלו כנראה לפרנס את עצמו באופן עצמאי אולי בשטח המסחרי של הכבאות. מה שעשה בעבר
, בכל מקרה. הוא בעצמו הצהיר בפנינו כי לא מתכוון לעסוק בשרות הציבורי והדברים מובנים. הוא מתמצא
  ". האיש לא יהיה קלשיקומו של

  
  :בהתחשב בנסיבות המיוחדות של הנאשם קבע בית הדין

  
אנו שוכנענו כי לא יהיה במקרה קשה זה נכון , ובהתחשב עם פעלתנותו ומפעליו למען הציבור, הואיל וכך"

לעת , המינימאלי שלו ושל משפחתו, לשלול את גמלתו אשר למעשה צריכה להבטיח את קיומו הכלכלי
  ".ן שנות העבודה הברוכות שתרם לציבורבגי, זקנה

  
  :ובתוך כך גזר בית הדין

  
כי הנאשם לא יפסל , ועושים זאת מתוך התלבטויות לא קלות, אנו קובעים אם כי מתוך הדגשה, אשר על כן"

לשרות וזאת מתוך תקווה ובטחון ששום רשות ציבורית לא תעסיק אותו עוד בשורותיה וקצבתו תשולם לו על 
כי הנאשם לא יעבוד , אלא שתשלום הקצבה יהיה מותנה בתנאי וזאת על פי הצעת הנאשם עצמו, יופי זכויות

צבאית או אחרת ואם יעשה כן קצבתו תישלל ממנו , רשות מקומית, דהיינו ממשלתית, בשום רשות ציבורית
קצבה מיום מתחילת העסקתו ברשות הציבורית ועליו יהיה להחזיר את כל הסכומים ששולמו לו על חשבון ה

  ".תחילת התשלום
  

  
  של עובדי הרשויות המקומיות למשמעתדין הת יב  .ו
קובע כי יוקם בית ") החוק: " זהפרקלהלן ב (1978-ח"תשל, )משמעת( לחוק הרשויות המקומיות 2סעיף  .1

דין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות שתפקידו לשפוט את עובדי הרשויות המקומיות בשל עבירות 
  .הללו מבצעיםמשמעת ש

מועצה "יש לציין כי . מועצה מקומית או אגד ערים, כעיריה" רשות מקומית" לחוק מגדיר 1סעיף  .2
כוללת גם כל מועצה אזורית ומכאן שבית הדין המשמעתי ברשויות המקומיות מוסמך לדון בעניינם " מקומית

איננה כוללת את עובדי החברות " רשות מקומית"עוד יצויין כי ההגדרה הרחבה של . של מגוון רב של עובדים
 .הפרטיות והעמותות העירוניות והללו אינם כפופים לשיפוט המשמעתי של בית הדין

הללו עובדי רשויות מקומיות .  לחוק מגדיר את האופן בו מתמנים חברי הרכבי בית הדין למשמעת3סעיף  .3
 :שלוש רשימותומתמנים על ידי שר המשפטים לאחר התייעצות עם שר הפנים וזאת מתוך 

שר "רשימת (רשימת העובדים הכשירים להתמנות שופטי בית משפט שלום שערך שר המשפטים  )א(
  ;)"המשפטים

 ;)"מטעם המועצות"הרשימה (רשימה שהגישו מועצות הרשויות המקומיות  )ב(
הרשימה (רשימה שהגיש ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי הרשויות המקומיות   )ג(
 )." העובדיםמטעם"
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 שנה וטרם חלפו 70יצויין כי רשאים להתמנות כחברי הרכב גם עובדים שפרשו ובלבד שטרם מלאו להם  .4
 לחוק חברי בית הדין מתמנים לתקופה של חמש שנים וניתן לשוב 4על פי סעיף . חמש שנים מיום פרישתם

יימה במהלך דיון יסיים הדיון חבר שתקופת כהונתו הסת. לאחר תום תקופת מינויים, פעם נוספת, ולמנותם
 .בטרם יפרוש מתפקידו

 נדון עניינו של מורה באחד מבתי הספר התיכוניים בתל אביב  יפו–עירית תל אביב ' שנון נ 4/80מ "בעש .5
המורה . אשר ניהל מסגריה במקביל לעבודתו בבית הספר וזאת מבלי שקיבל עבור כך את האישור המתאים

בדחותו , בית המשפט העליון. יו נידון בציינו כי זה לא כלל עובד הוראה שכמותוטען כנגד הרכב בית הדין בפנ
" מטעם העובדים" לחוק מחייב למנות כחבר בית דין 3ציין כי בטענתו אין ממש שכן סעיף , את טענת המורה

 תואת מי הנמנה על ארגון העובדים המייצג את המספר הרב ביותר של העובדים במסגרת הרשויות המקומי
 .וזה לאו דווקא חבר בארגון העובדים בו חבר הנאשם העומד לדין

 לחוק אב בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות וממלא מקומו נבחרים על ידי 5על פי סעיף  .6
אב בית הדין וממלא מקומו הנם אנשים הכשירים להתמנות . שר המשפטים מתוך הרשימה שהוא עצמו ערך

.  שנים במקצוע5הללו הנם עורכי דין במקצועם בעלי ותק של לפחות ,  משמע–ם כשופטי בית משפט השלו
יצויין כי שר המשפטים רשאי למנות לאחד משני התפקידים הללו גם אדם שאיננו נמנה על עובדי הרשויות 
המקומיות ובפרט שאף הוא כשיר להתמנות כשופט בית משפט השלום וכי שמו הומלץ הן על ידי הארגון 

המספר הגדול ביותר של הרשויות המקומיות והן על ידי הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר את  המייצג
 .של עובדי הרשויות המקומיות

אב בית הדין הוא בראש ובראשונה מנהל בית הדין . תפקידיו של אב בית הדין הנם מנהליים ושיפוטיים .7
קובע את סדרי המשפטים ומפקח על צוות , ציבעל ביצוע התק, הוא מופקד על מנגנון בית הדין. המשמעתי

, מינוי יושב ראש לכל צוות, תפקידים נוספים של אב בית הדין הנם מינוי צוותי בית הדין. חברי בית הדין
שינוי , הוראה על דיון חוזר ודיון בבקשה עצמה, שינוי שיעור משכורתו של עובד מושעה, מינוי סניגור לנאשם

 . טעויות סופרהרכב צוותי דיון ותיקון
בכל .  לחוק ידון בית הדין בצוותים של שלושה שימנה אב בית הדין לכל דיון בעניין פלוני7על פי סעיף  .8

ובלבד שלא ימונה לצוות חבר בית הדין  לחוק 3צוות יהיה חבר מכל אחת משלוש הרשימות הקבועות בסעיף 
וא שיקבע מי ישמש כראש כל אחד מן אב בית הדין ה. שהוא עובד של הרשות המקומית שהנאשם עובד בה

במידה ונעדר מן ההרכב . אם נמנה אב בית הדין על צוות השופטים יהיה הוא עצמו ראש ההרכב. הרכבים
להתקיים גם בפני שניים מן השופטים אם , באותה הישיבה, אחד מן החברים שאיננו ראש ההרכב יכול הדיון

 .ניתנה לכך הסכמת הנאשם
י במידה ואחד מחברי ההרכב חדל להיות עובד הרשות המקומית שלא מחמת יציאה  לחוק קובע כ8סעיף  .9

 שנה הרי שכהונתו תפסק והוא יוכל לכהן עד סיום הליך משמעתי שהחל עוד קודם 70לקצבה או שמלאו לו 
 .לכן רק באישור אב בית הדין

, רשאי שר המשפטים, עוד קובע סעיף זה כי חבר בית הדין שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת .10
לאחר שנתן לו , להעבירו מכהונתו בבית הדין, אם לדעתו אין זה ראוי שימשיך בכהונתו כחבר בית הדין
 .   הזדמנות להביא את טענותיו לפניו או לפני מי שהסמיך לכך

חבר בית הדין רשאי להתפטר מכהונתו על ידי הגשת כתב התפטרות לשר המשפטים וכהונתו תפסק  .11
כמו כן רשאי שר המשפטים להפסיק . ושים יום אלא אם כן הסכים שר המשפטים למועד קצר מזהבתום של

 .חברותו של חבר בית דין מטעם מצב בריאותו הלקוי של החבר
  
  
  
  
  
  הפרוצדורה המשמעתית  .ז
  

  כללי
, המשמעתיתחום רחב הכולל את בעלי התפקידים השונים המשמשים בהליך הפרוצדורה המשמעתית הנה 

את דיני הראיות המובאות בו ואף את האפשרות לערער או לקיים משפט , סדרי הדין מתחילתו ועד סופואת 
  .חוזר לאחר שההליך המשמעתי כבר תם ופסק הדין נעשה חלוט

  
אנו נתמקד במספר נקודות חשובות . הפרוצדורה המשמעתיתלא נוכל לסקור את כל פרטי מפאת רוחבה 

  .עילהמובאות מן הנושאים שצוינו ל
  
  

  הליכי ההכנה וההגשה של התובענה לבית הדין למשמעת
, שתתקבל נגדו תלונה, ראשית כל,  כדי לפתוח תיק משמעתי כנגד עובד הרשות המקומית דרוש– הקובלנה .1

הסמכות להגשת הקובלנה נתונה בידי ראש הרשות המקומית או מי שהוא . הדומה לתלונה המוגשת למשטרה
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גם היועץ המשפטי לממשלה רשאי להגיש , בנוסף.  אדם שיקבל את הקובלנההסמיך לכך ומחובתו למנות
  .קובלנה למי שמונה והוסמך לקבלה

  
 ראש הרשות המקומית המקומית ימנה אדם לקבלת קובלנות ולהגשת תובענות לבית הדין נגד – התובע .2

 או לצורך עניין המינוי יכול שיהיה כללי. עובדי אותה רשות מקומית הנאשמים בביצוע עבירות משמעת
מעניין לציין כי התובע אינו חייב להיות משפטן ועל פי החוק כל אדם רשאי להיות תובע ובפרט . מסויים

 .שמונה על ידי מי שהוסמך למנותו
  
המינוי יכול שיהיה כללי .  ראש רשות מקומית רשאי למנות חוקרים שיפעלו לפי הוראות התובע– החוקר .3

 .ום שבו התובע לא נותן הוראה לחוקר רשאי ראש הרשות המקומית לעשות כןמק. או לצורך עניין מסויים
  
 החוק מקנה לתובע ולחוקר את סמכות החקירה המצויה בידי קצין משטרה – סמכויות התובע והחוקר .4

את נסיבותיו ועובדותיו של מקרה , לפי הסברה, גביית עדות כתובה מכל אדם המכיר, בין השאר, ועניינה
 .באופן עקרוני כתובע וחוקר יכול לשמש אותו אדם אולם אין הדבר ראוי. עבירת משמעת, רהלכאו, המהווה

  
 התעוררה השאלה האם ראוי היה כי מי ששימש כחוקר יופיע גם  יפו–עיריית תל אביב ' סבלר נ 1/81מ "בער

 עליו להעיד על נקבע כי מן הראוי היה כי בדרך כלל ינהג הכלל לפיו פלוני אשר שימש כחוקר ואשר. כתובע
זאת . לא ישמש גם כתובע באותו משפט, למשל כאשר מתבקשת הגשת אימרה אותה גבה, תוצאות חקירתו

עלול למנוע חקירה נאותה של החוקר במשפט על ידי הצד שכנגד וכאשר מדובר " ערבוב התחומים"מאחר ש
,  נטולת המעורבות האישית,על נציג המדינה או על נציג הרשות המקומית יש בכך גם כדי לפגוע בעמדה

  .גם עד במשפט, במצב דברים זה, הנדרשת מן התובע שהנו
  
 ראה התובע שיש בקובלנה ובחומר החקירה ראיות מספיקות לכאורה לאישום עובד – הגשת תובענה .5

אם החליט התובע שלא להעמיד . רשאי הוא להגיש נגדו תובענה לבית הדין, רשות מקומית בעבירת משמעת
לראש , כלומר.  לדין רשאי היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך לחייבו לעשות כןאת העובד

הרשות המקומית אין סמכות להורות לתובע להגיש את התובענה לבית הדין ועליו לפנות לעזרתו של היועץ 
  .      המשפטי לממשלה במידה והוא מעוניין בהגשת התובענה בניגוד לעמדת התובע

  
  

   נקודות עקריות–ן והבאת ראיות בפני בית הדין למשמעת סדרי הדי
 עם הגשת התובענה רשאי הנאשם לעיין בחומר שבכתב שבדעת התובע – עיון הנאשם בחומר הראיות נגדו .1

הוראה זו . להגישו כראיה או בחומר ראיות רלוונטי נוסף שהצטבר שאין התובע מתכוון להגישו כראיה
במשפט פלילי לעיין בכל חומר החקירה המצוי ברשות התביעה כדי מאמצת את זכות היסוד של נאשם 

חומר החקירה כולל הודעות . להבטיח לו משפט הוגן ולאפשר לו להתכונן לחקירתם הנגדית של עדי התביעה
 .מסמכים ומוצגים נוספים, עדים

  
בו מהתובענה או לאחר התחלת הדיון ולפני מתן פסק הדין לחזור ,  התובע רשאי בכל עת– ביטול התובענה .2

מעניין לציין כי בשונה מן הדין הפלילי בו אין לחזור מן האישום במידה והנאשם כבר הודה . מאישום שבה
בעובדות העבירות המופיעות בו או שנדרשת הסכמת בית המשפט לחזרה מן האישום לאחר תחילת המשפט 

 המשפט וללא קשר לשאלה האם הרי שבדין המשמעתי שיקול הדעת המוחלט שמור בידי התובע לכל אורך
חזר בו התובע מן התובענה יפסק . הודה קודם לכן הנאשם בעובדות האמורות בכתב התובענה או בחלק מהן

 .ההליך המשמעתי והנאשם לא יורשע אף אם הודה קודם לכן בעובדות המהוות עבירת משמעת
  

ולא (אחר תשובת הנאשם משמעה זיכוי עוד יצויין כי בשונה מן הדין הפלילי בו חזרת התובע מן האישום ל
 ניתן יהיה –הרי שבדין המשמעתי לא משנה מתי בוטלה התובענה ) ניתן יהיה להגיש את כתב האישום מחדש

  .להגישה מחדש בכפוף לכך שלא תחלוף תקופת ההתיישנות
  
ב בפניו  אם ראה בית הדין כי עד כלשהו מסרב להתייצ– צו להבאת עד המסרב להתייצב בפני בית הדין .3

משמעותו של צו זה היא מעצרו של העד על ידי משטרת ישראל והבאתו בפני . רשאי הוא להוציא צו להבאתו
 שעות מעת מעצרו על מנת שיחליט האם לשחררו בתנאים שיבטיחו התייצבותו לדיון או לעצרו 24שופט בתוך 

י אין בידי בית הדין למשמעת אפשרות מעניין לציין כי בשונה מן הדין הפליל. עד לדיון בו עליו ליטול חלק
בידי בית הדין שמורה אז , יחד עם זאת. להוציא צו להבאת נאשם המתחמק מלהגיע לדיונים במשפטו

 . הסמכות לדון בתיק בהעדר הנאשם
 
 פתיחת שערי בית הדין בפני הציבור הנה עקרון יסוד הבא להבטיח כי המשפט יתנהל – פומביות הדיון .4

בכל שלב . תלות בגורם כלשהו פרט לחוק- יבור בצורה הוגנת ואובייקטיבית תוך הפגנת אילעיני זרקורי הצ
, מקצתוכולו או , על עריכת הדיון, מנימוקים שיירשמו בהחלטתו, משלבי הדיון רשאי בית הדין להחליט
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נה על אם לדעתו דרוש הדבר לשם שמירה על בטחון המדינה או יחסי החוץ שלה או לשם הג, בדלתיים סגורות
על תוכנו של דיון המתקיים . על שלומו של קטין או על פעולתה התקינה של הרשות המקומית, המוסר

 .בדלתיים סגורות מוטל איסור פרסום
  

רשאי בית הדין להרחיק אדם שאינו בעל דין מאולם בית הדין אם מצא שנוכחות אותו אדם באולם , בנוסף
 .בכללתרתיע עד מלהעיד עדות חופשית או מלהעיד 

  
נגדו הוגשה ,  במידה ואין באפשרותו של עובד הרשות המקומית– מינוי סניגור על ידי אב בית הדין .5

לשכור לעצמו שרותיו של עורך דין רשאי הוא לפנות לאב בית הדין אשר ימנה לו סניגור במידה , תובענה
 בעבירות חמורות לבין  כל זאת ללא הבחנה בין מקרים בהם מואשם הנאשם–והדבר רצוי לשם עשיית צדק 

 .מקרים בהם מואשם הוא בעבירות קלות יותר
  
 התנגדות להכללת חבר בית דין בצוות בית הדין הדן במשפט צריכה לבוא מיד – התנגדות לחבר בית דין .6

חבר בית הדין הרלוונטי יפסול עצמו מלדון בתיק . בהזדמנות הראשונה ויש להעלותה לפני תחילת הדיון
גיעה כספית או חפצית בנשוא הדיונים או במידה וישנה אפשרות ממשית של משוא פנים או במידה ויש לו נ

 .מטעמו" משוחדת"דעה 
  
 קורה שהתביעה והנאשם מגיעים להסכם בדבר הודיה באשמה מצד הנאשם והחלפת – עיסקת טיעון .7

 דעות בדבר ביצוע בבתי המשפט ישנן חילוקי. האישום באישום קל יותר או תמיכת התביעה בעונש קל יחסית
אם כי לעולם עסקת הטיעון לא תחייב את בית המשפט או את בית , עסקאות הטיעון אולם יש השלמה עמן

 .הדין ואין השופט או הדיין כפופים להסכמים מעין אלה והם אף אינם צד להם
  

, וי אפשרינראה כי במקום שהתביעה תתקשה להביא ראיות להוכחת עבירה מסויימת ועקב כך צפוי לה זיכ
אם לפי נסיבותיו של המקרה לא צפויים , אולם לא יתקבל ברוח אוהדת הסכם, תהיה עסקת הטיעון סבירה

 . להוכחת העבירהקשיים להצליח בהבאת הראיות
  
אם יורשע .  לאחר תום פרשת הראיות והסיכומים יתן בית הדין את הכרעת דינו של הנאשם– פסק הדין .8

שיוחסו לו בכתב התובענה יגזור בית הדין את דינו לאחר שיתן בידי התובע הנאשם בחלק או בכל העבירות 
הן בנוגע להכרעת הדין והן בנוגע לגזר הדין יחליט בית . ובידי הנאשם הזדמנות להביא ראיות לעניין העונש

 .הדין ברוב דעות
  
נה נגדו רשאי  זיכה בית הדין את הנאשם וראה כי לא היה יסוד להגשת התובע– בקשה להוצאות ההגנה .9

 .הוא לצוות על הרשות המקומית לשלם את הוצאות הגנתו בסכום שיקבע בית הדין
  

 הרלוונטי גם בעניינו של בית 1963-ג"תשכ, )משמעת( לחוק שרות המדינה 11 על פי סעיף – דיני ראיות .10
י שפועלת ועדת בענייני דיני ראיות פועל בית הדין למשמעת כפ, הרשויות המקומיותעובדי הדין למשמעת של 

משמעות הוראה . לא של המשפט האזרחי ולא של המשפט הפלילי, חקירה ואינו כפוף לדיני הראיות הכלליים
על סמך עדות , על סמך עדות סברה, זו היא שבית הדין למשמעת רשאי להרשיע נאשם על סמך עדות שמיעה

קות יהאזרחי או אינן מספ/הפלילישותף נעדרת חיזוק ועל סמך ראיות נוספות אשר אינן קבילות במשפט 
עוד יצויין כי רמת  .כל זאת ובפרט שישמור בית הדין על עקרונות הצדק הטבעי. לשם הרשעה בפלילים

ההוכחה הנדרשת כדי להרשיע במשפט המשמעתי איננה מגיעה עד כדי הוכחה מעבר לספק סביר כנדרש 
ת היטב אשר בהעדרה יזוכה הנאשם מן במשפט הפלילי אולם על התובע להציג תשתית ראייתית מבוסס

 . המיוחס לו בתובענה
  
  

  ערעור ומשפט חוזר
לפני , של העובד או של התובע, לערעורפסק דין של בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות ניתן  .1

 ורק ניתן לערער אך.  לאחר שניתן פסק הדין30- לא יאוחר מן היום ה, שופט של בית המשפט העליון כדן יחיד
על פסק דין סופי ואילו על החלטות ביניים לא ניתן לערער ויש לכלול השגות כלפיהן במסגרת הערעור על פסק 

 . ערעור על פסק הדין הוא בשל טעות אשר לדעת מי מבין הצדדים נפלה בו. הדין
 
 של הן בחיובו, בנקל בפסק דינו של בית הדין למשמעתיתערב הלכה היא כי בית המשפט העליון לא  .2

 כי מאחר וחברי בית הדין 2/64מ "עשבהקשר זה נקבע ב. המערער והן באמצעי המשמעת שהוטלו עליו
 נקבע 7/77מ "עשב. למשמעת כולם בקיאים בענייני מנהל הרי שדרוש נימוק מיוחד כדי להתערב בהחלטתם

-דעת שנגרם איכי בית משפט לערעורים לא יתערב במידת העונש שגזר בית הדין למשמעת אלא אם נוכח ל
 רשאי שופט של בית המשפט 1978-ח"תשל, )משמעת( לחוק הרשוית המקומיות 24על פי סעיף . צדק בולט

 .העליון לדחות את הערעור אף אם קיבל טענה שנטענה וזאת אם סבר כי לא נגרם עיוות דין
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פי במשפט  היא הבטחת ברור עובדתי נוסף על העובדות שנפסקו באופן סוהמשפט החוזרמטרתו של  .3

 .הראשון וזאת כתוצאה מארועים שהתרחשו לאחר סיום הדיון הקודם ולאחר שפסק הדין הפך חלוט
  
לבקש משפט חוזר אם סבר כי נתגלו ראיות , בעבר, בשונה מן הדין הפלילי בו רשאי כל נאשם שהורשע .4

שעו על ידי בית חדשות אשר עשויות להביא לזיכויו הרי שבדין המשמעתי מוגבל הדבר רק לנאשמים שהור
או פסילה מלמלא תפקיד כזה או אחר בשרות הציבורי או /הדין למשמעת ונדונו לעונשים של פיטורים ו

 .במסגרת הרשויות המקומיות
  
גם היועץ המשפטי לממשלה רשאי . אב בית הדין למשמעת הוא שרשאי להורות על קיום משפט חוזר .5

במשפט חוזר תהיינה בידי בית הדין המשמעתי כל . ונילבקש מאב בית הדין לקיים משפט חוזר בעניין פל
אולם הוא לא יוכל להחמיר בעונשו הסמכויות שהיו מצויות בידי בית הדין שדן לראשונה בעניינו של הנאשם 

 .גם אם ימצא כעת כי הנאשם ביצע מעשים חמורים יותר מאלה שנתגלו על ידי בית הדין שדן בעניינו תחילה
  
אשם או פסילתו במשפט החוזר רשאי בית הדין לתת כל צו שנראה לו כדי לפצות אם בוטלו פיטורי הנ .6

במידה ונפטר הנאשם רשאי בית הדין לתת צו דומה . נאשם שנשא עונשו או חלק ממנו או לתת לו כל סעד אחר
אם בוטלו הפיטורים במשפט החוזר יוחזר עובד הרשות המקומית לעבודתו במעמד . לטובת אדם אחר

  . שהיו לו ערב הפיטוריםובזכויות 
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  השעית עובד
  
      הסמכות להשעות עובד  .א

בין שהמעשה הוא פלילי , אם התעורר חשד נגד עובד שעשה מעשה שיש בו משום התנהגות הפוגעת במשמעת
עד אשר תתברר מהותו , רשאים הממונים עליו להפסיק זמנית את עבודתו, ובין שהוא עבירת משמעת אחרת

במהלך תקופת ההשעיה פטור העובד מכל חובותיו למעבידו . הפסקה זמנית זו נקראת השעיה. של החשד
עד . ואילו המעביד פטור מחובותיו לעובד מלבד החובה לשלם משכורתו על פי קריטריונים שיבוארו בהמשך

היה לא היה משולם כל שכר לעובד ציבור או לעובד הרשות המקומית ש, ללא יוצא מן הכלל, 1977שנת 
  .מושעה מביצוע תפקידו

  
בעניינם של עובדי הציבור בכלל ( להשעות עובד רשות מקומית מתפקידו רשאיראש הרשות המקומית הוא ש

  :כאשר) ל המשרד הרלוונטי או לנציב שרות המדינה"נתונה סמכות ההשעיה לשר או למנכ
  
קובע כי על ראש הרשות במקרה זה החוק . הוגשה קובלנה משמעתית כנגד עובד הרשות המקומית. 1

המקומית להיוועץ בוועדה שמונתה על ידי מועצת הרשות המקומית ובהעדר ועדה שכזאת עם המועצה כולה 
תסתיים אם וכאשר יחליט התובע שלא , במקרה זה, ההשעיה. ולאחר מכן בידו הסמכות להשעות את העובד

שמעתי כולו במידה והוחלט להעמיד את להעמיד לדין משמעתי את העובד המושעה או לאחר סיום ההליך המ
  . רשאי ראש הרשות המקומית לקבוע כי ההשעיה תסתיים עוד קודם לכן, יחד עם זאת. העובד המושעה לדין

  
כי מאחר וההשעיה מטילה באופן מיידי דופי בתפקודו של העובד וזאת , לא אחת, בתי המשפט השונים פסקו

יצוין כי . יומי- להשתמש בה במשורה ולא להפכה לאמצעי יוםעוד בטרם בירור מלא של התובענה הרי שיש
תפסק כאשר ) מבלי שקדמה לה חקירה משטרתית(השעיה עליה הוחלט אך ורק בעקבות הגשת קובלנה 

  .כל ההליכים בתובענה שהוגשה, סופית, יסתיימו
 
אם . מה קלוןנפתחה חקירה פלילית של המשטרה בחשד כי עובד הרשות המקומית ביצע עבירה שיש ע. 2

נפתחה כנגד עובד הרשות המקומית חקירת משטרה בגין עבירה אשר לדעת ראש הרשות המקומית יש עמה 
ובאין יועץ משפטי כאמור עם (לאחר שיתייעץ עם היועץ המשפטי של הרשות המקומית , רשאיקלון הרי שהוא 
 מתן ההחלטה בדבר תוצאות להשעות את העובד ממשרתו לתקופה שלא תמשך מעבר למועד, )פרקליט המחוז

 ההליכים םאם בתו. אם הוחלט להגיש כתב אישום תמשך ההשעיה עד לגמר ההליכים הפליליים. החקירה
הפליליים הוגשה גם קובלנה או תובענה משמעתית כנגד העובד תסתיים ההשעיה רק לאחר גמר ההליכים 

ש כתב אישום כנגד העובד תסתיים שלא להגי, בתום חקירת המשטרה, יצוין כי אם הוחלט. המשמעתיים
 בהליכי מחדשקובלנה או תובענה משמעתית על ראש הרשות המקומית לנקוט , אז, השעייתו ובמידה ותוגש

  .  ההשעיה או הארכתה אם הוא מעוניין בכך
  

מעל בתפקידו או השתמש בו לרעה או הפר משמעת באופן זדוני וחמור או , ביודעין, יש חשש כבד שהעובד. 3
מטבע הדברים הליכי הדיון וההחלטה להשעות עובד רשות . ")השעיה דחופה("בר עבירה שיש עמה קלון ע

יתכן , מאידך. עלולים להמשך זמן רב, נגדו הועלה החשד של ביצוע עבירת משמעת או עבירה פלילית, מקומית
ה על ראש הרשות כי המשך עבודתו של העובד בנסיבות העניין עלולה לפגוע ברשות המקומית ולכן שומ

 ואף בטרם המקומית להפסיק את עבודתו של העובד לאלתר כאשר התקיימו התנאים האמורים בסעיף זה
 יום אולם 14ההשעיה במקרה זה הנה לתקופה של עד . הוגשה קובלנה משמעתית או נפתחה חקירה פלילית

 30על , כ"בסה,  תעלהלתקופה שלא, מפעם לפעם, ראש הרשות המקומית רשאי להאריך ההשעיה הדחופה
  ). הימים הראשונים14כולל (יום 

  
שהנו רלוונטי גם בעניינם של עובדי הרשויות ) משמעת(לחוק שרות המדינה ) ב(47יצוין כי על פי סעיף 

המקומיות ועל פי עקרונות כללי הצדק הטבעי לא ניתן להשעות עובד רשות מקומית מבלי שזומן קודם לכן 
חובת עריכת . לו החשדות נגדו וניתנה לו אפשרות להשמיע דבריו כנגד ההשעיהלשימוע במהלכו הוסברו 

השימוע לעובד מתקיימת גם כאשר מדובר בהשעיה דחופה ובכל מקרה אין הוראה הקובעת כי ראש הרשות 
המקומית עצמו ישמע את דברי העובד ועשוי הוא לקבוע כי השימוע יעשה על ידי ממלא תפקיד בכיר אחר 

  .ומיתברשות המק
  

למשרה , באופן זמני,  ראש הרשות המקומית להעביר את העובדרשאיעוד יצוין כי במקום להשעות את העובד 
, במידה ויסכים לכך העובד הרי שראש הרשות המקומית רשאי להעבירו. אחרת וזאת מבלי לפגוע בדרגתו

 ההעברה הזמנית לא ,בכל מקרה. למשרה שדרגתה נמוכה מדרגת משרתו ערב העברתו, במקום להשעותו
         .         תמשך מעבר לתקופה בה מותרת השעייתו של העובד

  
  
  ביקורת שיפוטית על ההשעיה  .ב
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סמכות הביקורת על הליכי ההשעיה והפעולות הקשורות בה נמצאת בידי בית הדין לעבודה אשר על פי חוק 
לפני חקיקת חוק . ה ביחסי עובד ומעביד לו סמכות השפיטה בתובענה שעילת1969-ט"תשכ, בית הדין לעבודה

לשני גופים , למעשה, הייתה סמכות זו נתונה לבית הדין הגבוה לצדק בלבד וכיום היא נתונה) 1969(זה 
  .שיפוטיים אלה

  
כאן דובר .  יפו–ר בית הדין למשמעת של עירית תל אביב "יו' סבו נ 527/80צ "סוגיית ההשעיה נדונה בבג
רב להישמע להוראות גורמים שונים בעירייה בכל הנוגע להרשמת תלמידים ללימוד במנהל בית ספר אשר ס

המנהל הושעה מניהול בית הספר אף שהצהיר כי במהלך הרשמת התלמידים . בבית הספר אותו הוא מנהל
במהלך שימוע שנערך לו עובר , המנהל טען. לשנת הלימודים הבאה ינהג כפי שיורו לו אותם גורמים

. י הצהרתו זו מספיקה על מנת למנוע ההשעיה אולם ראש העירייה החליט בכל זאת להשעותוכ, להשעייתו
בית המשפט הגבוה לצדק אשר בחן שיקוליו של ראש העירייה קבע כי הלה לא הפעיל כל שיקול פסול שעה 

  .שהשעה המנהל כתוצאה מן החשש שגם להבא לא ישמע להוראות הממונים עליו
  

דוד יכין  3 – 32/דינה והשיקולים לכך נדונו בהרחבה בבית הדין הארצי לעבודה בלגהסמכות להשעות עובד מ
חקירה . יכין שימש במשך שנים ארוכות כסגן מנהל אגף הרישוי במשרד התחבורה. מדינת ישראל' נ

ן לאחר שהוגש נגד יכי. בעבירות זיוף רישיונות למוניות, יחד עם אחרים, משטרתית העלתה כי יכין היה מעורב
המליץ פרקליט המדינה להשעותו מתפקידו ונציב שרות )  שנים לאחר שהחלה חקירת המשטרה3(כתב אישום 

חומרת העבירות שיוחסו לו ומפאת , כל זאת נוכח מעמדו הבכיר של יכין. המדינה אכן הורה לעשות כן
ש שנשקף מעצם על חש, לדעת נציב שרות המדינה,  אלה הצביעו–העובדה שביצען במהלך מילוי תפקידו 

  .המשך העסקתו בתפקיד
  

ביטל נציב שרות המדינה את החלטת ההשעיה כדי לאפשר ליכין , ל משרד התחבורה"בהמלצת מנכ, ואולם
פעם , החליט נציב שרות המדינה, בהתייעצות עם פרקליט המדינה, בתאריך מאוחר יותר. לצאת לחופשה

  .טו הפלילילהשעות את יכין מתפקידו עד גמר הליכי משפ, נוספת
  

יכין עתר על החלטה זו לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים אולם עתירתו נדחתה והוא פנה בערעור לבית 
  :הדין הארצי אשר דחה את ערעורו תוך שהוא מתווה הקריטריונים המנחים בנושא ההשעיה כדלהלן

  
י להצדיק השעיית עובד אשר הנה נתון שעשו, בגין עבירה שיש עמה קלון, הגשת כתב אישום בהליך פלילי .1

 .  לא הושעה קודם לכן גם לאחר שכבר נחשד בביצוע העבירה
ככל שפער הזמנים בין . על החלטת ההשעיה להיות מנומקת אולם זו לא תפסל רק מחמת שלא נומקה .2

ביצוע העבירה לכאורה לבין קבלת ההחלטה בדבר השעיה הנו רב יותר כך על הנמקת ההשעיה להיות חזקה 
  . יותר

לקבל החלטת ההשעיה בעצמו אף שהוא ) וברשויות מקומיות על ראש הרשות(על נציב שרות המדינה  .3
 .מחויב על פי חוק להיוועץ בגורמים שונים

השיקול העיקרי לעניין הפעלת סמכות ההשעיה הוא טובת הציבור והשרות מצד אחד ומניעת שרירות  .4
 .מצד שני, רת ההשעיהמעבר למתחייב להשגת מט, ופגיעה בעובד שבו מדובר

גם אם המשיך ". השעיה איננה עונש בשל עבודה רעה והימנעות מהשעיה איננה פרס בשל התנהגות טובה" .5
העובד לעבוד לאחר ביצוע העבירות וגם אם מילא תפקידו היטב במהלך תקופה זאת אין הדבר מצביע בהכרח 

אם איננו עובד יעיל אולם לא נשקפת , ךמאיד. על כך שלא נשקף חשש מהמשך עבודתו ואין מקום להשעותו
 .לא יושעה העובד, אף שביצע לכאורה עבירה, סכנה למנהל התקין מהמשך עבודתו

  
  
  תשלום משכורת בתקופת ההשעיה  .ג

לרבות (עובד שהושעה תשולם לו מחצית ממשכורתו הקובעת במשך ששת החודשים הראשונים להשעייתו 
משכורת . " ששה חודשים תשולם לו משכורתו הקובעת המלאהלאחר). במהלך השעיה דחופה אם הייתה

  .הנה זו שהייתה משולמת לעובד כקצבה לו יצא לקצבה ביום השעייתו" קובעת
  

, )ובהתאמה לכך גם של עובדי המדינה(לאב בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות , יחד עם זאת
ן וכשיר להתמנות כשופט שלום ואשר אב בית הדין לממלא מקומו או בידי חבר בית הדין שהוא עורך די

  :הסמכות להחליט כדלהלן, הסמיכו לכך
  
הגדלת או הפסקת תשלום משכורתו של העובד המושעה במשך ששת חודשי ההשעיה , על הקטנת .1

  ; הראשונים
על הקטנת או הפסקת תשלום משכורתו של העובד המושעה לאחר שחלפו ששת חודשי ההשעיה  .2

 .הראשונים
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חשוב לציין כי תשלום המשכורת בתקופת ההשעיה הוא בכל מקרה .  זאת לבקשת התובע או העובד עצמוכל
או של ראש ) שעה שהוגשה תובענה משמעתית(תשלום זמני וכפוף להחלטתו הסופית של בית הדין למשמעת 

ן חשוב לציין כי כמו כ). אם לא הוגשה תובענה משמעתית(הרשות המקומית או נציב שרות המדינה לפי העניין 
בעבודת חוץ לא יהיה גבוה מן הסכום המכסה את הפער שבין , בינתיים, התשלום הזמני לעובד מושעה העובד

  .משכורתו מעבודת החוץ לבין משכורתו הקובעת כפי שהוסברה לעיל
  

 מתפקידו  נדון עניינו של עובד מדינה שהושעהאב בית הדין למשמעת של עובדי המדינה' פלוני נ 45/70צ "בבג
הנציב פנה אל אב בית הדין למשמעת בבקשה להפסיק את תשלום מלוא . על פי החלטת נציב שרות המדינה

אב בית הדין נענה לבקשה . משכורתו של העובד המושעה בתקופת השעייתו בשל חומרת העבירות שיוחסו לו
  :בקובעו

  
 14- ו13, 9ה ילדים קטינים בגילאי נשוי פלוס שלוש, 40במהלך השמיעה הוברר לי כי המושעה הנו בן "

כן הוברר לי כי אשתו .  לירות בחודש56ילדו נמצא במבואות ים בפנימייה והמושעה משלם עבורו . שנים
הגם ... איננה עובדת ואין למושעה הכנסה מכל מקור אחר פרט לחצי המשכורת המשתלמת לו עד עתה

ה וטיב האשמה בטרם יתברר הדבר במוסדות שאינני בא בשלב זה להביע דעה בדבר אשמתו של המושע
נוכח חומרת העבירות , אני מחליט בכל זאת, המתאימים ואף כי אינני מתעלם ממצבו הכלכלי והסוציאלי

  ".כי אכן יש לשלול ממנו את מלוא משכורתו במשך כל עת השעייתו, המיוחסות למושעה
  

ות את החלטת אב בית הדין למשמעת העובד ערער על החלטה זאת לבית המשפט העליון אשר ביקר קש
בקובעו כי אין להעלות על הדעת ששיקולים הכרוכים במידת אשמתו ובחומרת העבירה אותה ביצע לכאורה 

בית המשפט . העובד המושעה הם שישפיעו על ההחלטה בדבר השכר המשתלם לו במהלך תקופת השעייתו
מחייב , ואר בהחלטתו של אב בית הדין למשמעתכפי שת, העליון ציין כי מצבו הכלכלי של העובד המושעה

בית המשפט העליון . שלא לשלול ממנו את מחצית משכורתו במהלך ששת החודשים הראשונים להשעייתו
העובד , הוסיף כי תשלום מחצית המשכורת במשך ששת החודשים הראשונים נקבע על מנת שלא יסבלו

 הראשונים להשעיה וניתן לבטלו רק כאשר אין שום חרפת רעב במשך ששת החודשים, המושעה ובני משפחתו
כאשר הללו עשויים להגיע למצב של חרפת רעב גם כאשר תשולם . חשש שמא עלולים הם להגיע למצב שכזה

  .לעובד המושעה מחצית משכורתו הקובעת הרי שעל אב בית הדין למשמעת להגדילה על פי סמכותו
  

 בבית הדין האזורי לעבודה נדונה שאלת תשלום מחצית ינסים בריוט' מדינת ישראל נ 1- 3/בדיון לג
נקבע כי תשלום זה בא אמנם למנוע . המשכורת הקובעת של עובד מושעה בגין תקופה בה ריצה עונש מאסר

מן העובד המושעה וממשפחתו אולם גם לולא היה העובד מושעה הרי ששעה שהוא נתון במעצר ' חרפת רעב'
בנסיבות אלה הרי שאין לשלם . ר"ת ממילא וזאת מכוח הוראות התקשיאו במאסר לא משתלמת לו משכור

  .לעובד המושעה כל שכר שעה שהוא נתון תחת מעצר או מאסר
  

 בבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות נקבע כי מטרת הגבלת תשלום מחצית 2/81 מאבתיק 
ך שבירור אשמת העובד המושעה המשכורת הקובעת לששת החודשים הראשונים להשעיה הנה לגרום לכ

כי , לאחר ששת החודשים הראשונים להשעיה, בהעדר נימוק מיוחד הרי שאין לקבוע. יעשה בזריזות וביעילות
  .                    לעובד המושעה לא תשולם מלוא המשכורת הקובעת

  
  
  קריטריונים לשינוי המשכורת המשתלמת במהלך תקופת ההשעיה  .ד

ין תקנות ובהן הקריטריונים לשינוי המשכורת המשתלמת לעובד במהלך תקופת השעייתו שר המשפטים התק
בין שאר השיקולים לגופם של , מי שדן בבקשה לשינוי גובה המשכורת מותר לו להביא בחשבון. מן העבודה

  :כל אחד מאלה, דברים
  
 מן השכר 75% כדי מגיעה, הסמוכים על שולחנו, האם ההכנסה הכוללת של המושעה ושל בני משפחתו .1

  ?הממוצע במשק
בהוצאות בעד טיפול רפואי שלו או של בני משפחתו , אחרי השעייתו, האם העובד המושעה מחויב .2

 ?הסמוכים על שולחנו
 ?האם לעובד המושעה חובות בהם התחייב לפני השעייתו ומה מקורם וטבעם .3
 ?האם העובד המושעה היה חדל לקבל את משכורתו אפילו בוטלה השעייתו .4
האם העובד המושעה סרב להתייצב לבדיקה בפני רופא בשרות המדינה או בפני רופא בלשכת הבריאות  .5

 ?המחוזית
 ?קיום החלטה להעבירו לעבודה אחרת-האם העובד הושעה מאחר ועבר עבירת משמעת שעניינה אי .6
 ?האם העובד המושעה סרב לקבל הצעה להחליף את השעייתו בהעברה לעבודה אחרת .7
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חל גם בעניינם של עובדי , כזכור, אשר) משמעת(לחוק שרות המדינה ) א(49ין כי על פי סעיף חשוב לצי
ביטול או הגדלת משכורתו של עובד מושעה איננה סופית ומותר , ההחלטה בדבר הקטנה, הרשויות המקומיות

  .       וד או השתנואם התנאים ששימשו עילה למתן ההחלטה אינם קיימים ע,  לפי העניין,יהיה לבטלה או לשנותה
  
  
  עבודת חוץ של עובד מושעה  .ה

על עובד מושעה לא חלות ההגבלות והאיסורים הכלליים שחלים על עובדי המדינה ועל עובדי הרשויות 
המקומיות בדבר עבודה בעבודות חוץ והחוק מתיר לעובד המושעה לעסוק בעבודות מחוץ לשרות במהלך 

  .תקופת ההשעיה
  

  :פנים הבאיםהיתר זה מוגבל באו
  
לעובד שהושעה אסור לייצג אדם אחר כלפי המדינה או כלפי הרשות המקומית או כלפי מוסד  .1

  ).למעט בתי משפט(ממוסדותיהן 
לעובד שהושעה אסור לעסוק בעבודה שיש בה כדי ליצור התקשרות בינו לבין אדם שיש לו מגע כספי או  .2

 .הועסק העובד המושעה לאחרונהמגע מסחרי או מגע ענייני עם אותה יחידה בשרות בה 
  

לפי , עובד מושעה הבוחר לעסוק בעבודות חוץ חייב להודיע לנציב שרות המדינה או לראש הרשות המקומית
בכך שאז השכר המשתלם לו יקטן , כזכור, החשיבות לכך טמונה. על השתכרויותיו מעבודות החוץ, העניין

במהלך ששת החודשים (תו הקובעת או מחציתה לכדי הפער בין משכורתו מעבודת החוץ לבין משכור
  ).     הראשונים להשעיה

    
  
  משכורתו של עובד מושעה בגמר ההליכים המשפטיים  .ו

 כתוצאה מכך מעבודתו לא יהיה זכאי ופוטר בביצוע עבירה פלילית בבית המשפט שהורשעעובד מושעה 
עובד זה יהיה פטור מלהחזיר את , יחד עם זאת. לתשלום משכורת רטרואקטיבי בעד תקופת השעייתו

  .במהלך התקופה בה הושעה מעבודתו, זמנית, המשכורת ששולמה לו
  

 מעבודתו עקב ההרשעה אך פרש מן ולא פוטר בביצוע עבירה פלילית בבית המשפט שהורשעעובד מושעה 
רשות השרות לפני שהועמד לדין משמעתי בעקבות ההרשעה הפלילית רשאי נציב שרות המדינה או ראש ה

, להחליט על תשלום המשכורת באופן רטרואקטיבי, על פי בקשתו של העובד המושעה, לפי העניין, המקומית
  .בתנאים ולתקופה שיראו לו, לתקופת ההשעיה, כולה או מקצתה

  
הרי , לפי העניין,  של עובדי הרשויות המקומיות או של עובדי המדינהבבית הדין למשמעתלגבי עובד שנשפט 

אם וכיצד , על פי בקשת הנשפט, היא בידי בית הדין למשמעת הדן בתובענה להחליט בסופהשהסמכות 
  .תשולם לו המשכורת רטרואקטיבית בגין התקופה בה הושעה מעבודתו

  
 בבית המשפט מן העבירה הפלילית המיוחסת לו ולא הועמד בגין אותו מעשה גם זוכהכאשר עובד מושעה 

 בסוף הליך המשמעת שהתנהל בעניינו הרי שתשולם לו זוכהה לדין משמעתי או כאשר עובד מושע
כל זאת בניכוי . רטרואקטיבית כל המשכורת שאמורה הייתה להיות משולמת לו במצב בו לא הושעה מעבודתו

יחד  .המשכורת הזמנית ששולמה לו ובניכוי משכורתו מעבודות חוץ במידה ועבד בהן במהלך תקופת ההשעיה
, הסמוך להורות) לפי העניין(לראש הרשות המקומית או לבית הדין למשמעת , המדינהלנציב שרות , עם זאת

 מעבודות החוץ שעבד במהלך התקופה בה ,כי לא תנוכה הכנסת העובד, על פי בקשת עובד שהושעה וזוכה
  .בעד תקופת ההשעיה, באופן רטרואקטיבי,  מן המשכורת המשתלמת לו כעת,הושעה

  
 תשולם באופן רטרואקטיבי משכורתו המלאה לאחר שהופסקו נגדו ההליכיםתו לעובד מושעה שחזר לעבוד

בניכוי המשכורת הזמנית ששולמה לו ובניכוי משכורתו מעבודת החוץ אם עבד (בעד התקופה בה היה מושעה 
  ).באחת כזאת זולת אם נקבע אחרת

  
רטרואקטיבי משכורתו  תשולם באופן על אף שלא הופסקו נגדו ההליכיםלעובד מושעה שחזר לעבודתו 

בניכוי המשכורת הזמנית ששולמה לו ובניכוי משכורתו מעבודת החוץ אם עבד (המלאה מתקופת ההשעיה 
רשאים , לפי העניין, אלא שנציב שרות המדינה או ראש הרשות המקומית) באחת כזאת זולת אם נקבע אחרת

  .להחליט אחרת
  

 יהיה רשאי נציב שרות המדינה או ראש  מן השרותלאחר שפרש נגד העובד המושעה הופסקו ההליכיםאם 
בתנאים , כולה או מקצתה, להחליט על תשלום המשכורת בתקופת ההשעיה, לפי העניין, הרשות המקומית
  .ולתקופה שיראו לו
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  ענישה
  
  אמצעי המשמעת שבית הדין למשמעת רשאי להטיל לאחר שהרשיע נאשם  .א

 קובע כי לאחר שהרשיע עובד בעבירת משמעת 1978-ח"תשל, )משמעת( לחוק הרשויות המקומיות 17סעיף 
  :רשאי בית הדין להטיל עליו אחד או אחדים מאמצעי משמעת אלה

  
  ;התראה .1
 ;נזיפה .2
 בכל הנוגע 1983הוראה זו בוטלה בשנת (הכל לתקופה שיקבע , כולן או מקצתן, שלילת זכויות הוותק .3

 ;) הרשויות המקומיותלעובדי המדינה וממשיכה להתקיים בכל הנוגע לעובדי
 ;במידה ולתקופה שיקבע, הורדה בדרגה או הקפאתה .4
המשכורת . "הפקעת המשכורת החודשית עד החלק השישי ממנה לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים .5

הנה המשכורת הקובעת שלפיה היתה משתלמת קצבתו של העובד אילו יצא לקצבה ביום מתן " החודשית
 .ההחלטה

למשרה אחרת בהגבלת זמן או ללא הגבלת , בתאום עם ראש הרשות המקומית, עהעברת העובד המורש .6
 ;זמן

 ;במידה ולתקופה שיקבע, למילוי תפקידים מסויימים, לאחר העברה לתפקיד אחר, פסילה .7
או ללא תשלום פיצויי פיטורים ורשאי בית הדין , כולם או מקצתם, פיטורים בתשלום פיצויי פיטורים .8

 ;למי שהעובד חייב בפרנסתם, כפי שיחליט, כולם או מקצתם, יי הפיטורים שנשללולהורות על תשלום פיצו
מלמלא תפקידים , לאחר פיטורים או פרישת העובד מעבודתו ברשות המקומית בדרך אחרת, פסילה .9

 ;לצמיתות או לתקופה שיקבע, מסויימים ברשות המקומית או בכלל הרשויות המקומיות
לעבודה ברשות ,  העובד מעבודתו ברשות המקומית בדרך אחרתלאחר פיטורים או פרישת, פסילה .10

 ;לצמיתות או לתקופה שיקבע, המקומית או בכלל הרשויות המקומיות
 .באופן שיקבע בית הדין, כולה או מקצתה,  פרסום החלטת בית הדין–בצירוף לאמצעי משמעת אחר  .11

  
אלה הם גם אמצעי המשמעת אותם , 1963- ג"תשכ, )משמעת( לחוק שרות המדינה 34יצויין כי על פי סעיף 

לפיכך ובדומה לפרקים שעסקו בעבירות . על עובדי המדינה בכלל, בשינויים המתאימים, ניתן להטיל
המשמעת עצמן חלק מן הדוגמאות באמצעותן נמחיש את אמצעי המשמעת לקוחות מפסיקה בעניינם של 

  .רשויות המקומיותפסיקה זו רלוונטית גם בעניינם של עובדי ה. עובדי המדינה
  
  )פירוט(אמצעי המשמעת   .ב
 אלה הם אמצעי המשמעת הקלים ביותר אותם רשאי בית הדין למשמעת להטיל – נזיפה) 2(-התראה ו) 1(

בדרך כלל אמצעי ". ממשי"וכך יעשה כאשר סבור הוא כי בנסיבות העניין אין להטיל על הנאשם עונש 
כך לדוגמא . ם ומתווספים לאמצעי משמעת חמורים יותרהמשמעת של התראה ונזיפה אינם נגזרים לבד

 יפו אשר עזבה את מקום עבודתה בשעות העבודה – בו נדון עניינה של עובדת עירית תל אביב 4/80מ "ערב
בית הדין למשמעת של עירית . ללא נטילת רשות מן הממונה עליה ומבלי שרשמה יציאותיה בטופס המתאים

 לנזיפה בלבד אולם ערעור שהגיש התובע לבית המשפט העליון נתקבל ולעונש  יפו דן את העובדת–תל אביב 
  .הנזיפה התווסף אמצעי משמעת של הפקעת החלק השישי של משכורת העובדת למשך חודשיים

  
במידה , הורדה בדרגה או הקפאתה) 4(, הכל לתקופה שיקבע, כולן או מקצתן, שלילת זכויות הוותק) 3(

 – פקעת משכורת עד החלק השישי ממנה לתקופה שלא תעלה על שישה חודשיםה) 5(-ולתקופה שיקבע ו
 דובר על עובד אשר לא הודיע לנציב השרות על נציב שרות המדינה' שמעון סלומון נ 1/70מ "בעש

. השתכרויותיו מעבודות חוץ במהלך תקופה בה היה מושעה מעבודתו נוכח החשד כי עבר עבירה פלילית
בתום תקופת ההשעיה זכה העובד .  שנים ובמהלכה שולמה לעובד מחצית משכורתו4תקופת ההשעיה נמשכה 

 ובהמשך לכך זוכה מן האישום המשמעתי שנלווה 1967- ז"תשכ, לחנינה מן האישום הפלילי נוכח חוק החנינה
הדיווח אודות ההשתכרות מעבודות החוץ במהלך תקופת -לאותו הליך פלילי כך שנותר לדון רק בנושא אי

  .עיהההש
  

ערעור שהגיש . קיום המוטל והורה על פיטוריו המיידיים- בית הדין למשמעת הרשיע את העובד בעבירה של אי
  :העובד לבית המשפט העליון נתקבל ועונשו הוקל והועמד על

  ;שלילת זכויות הוותק של העובד למשך כל תקופת השעייתו .1
 לירות 1,000דינה בתוך שנתיים סך של למשך חמש שנים אולם אם ישלם לאוצר המ) 'ו(הקפאת דרגתו  .2

 .תוקפא דרגתו למשך שלוש שנים בלבד
 .החלק השישי של משכורת העובד יופקע לתקופה של שישה חודשים .3
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  :על שיקולי בית המשפט העליון בהחליטו להקל בעונשו של העובד ניתן ללמוד מן הדברים הבאים
  
המערער .  לירות בלבד180מדת על סך של מחצית המשכורת ששולמה למערער בתקופת השעייתו עו"

עד להשעייתו . מטופל באשה שאינה עובדת ובשלושה ילדים קטנים ויש לו גם אב חולה אשר הוא תומך בו
בתקופת ההשעיה ). 'ונאמר שלולא השעייתו היה עולה לדרגה ז(' ושוב מאז זיכויו עבד הוא כדוור בדרגה ו

יה לשכור לו עורך דין להגנתו ואפילו לאחר שהופסק המשפט עמד המערער באימת הדין הפלילי וצריך ה
  ...נמשכו ההליכים המשמעתיים

  
אולי לא השכיל ליחס את החשיבות הנאותה , שהוא מפשוטי העם, אדם ברמת חינוכו ותרבותו של המערער

ר העיקר בעניינו הוא שלאחר שזוכה המערער וטוה. למתן הידיעה הפורמלית על השתכרויותיו הנוספות
עז רצונו לחזור לעבודתו ולהוכיח את עצמו ואת יושר לבבו ואין לנעול , מחשד העבירה החמורה שרבץ עליו

אך בשל עבירת משמעת כמו העבירה הנדונה כאן אשר הוא עבר בתקופת , בפני עובד מדינה כזה את השער
  ".   ההשעיה

  
אשר יקצר את ( לירות 1,000 תשלום בסך מעניין לציין כי שעה שהחליט בית המשפט העליון להטיל על העובד

לא היה בנמצא כל סעיף חוק אשר אפשר לו לחייב את העובד להשיב )  שנים3- ל5-תקופת הקפאת דרגתו מ
בית המשפט העליון אכן לא חייב את העובד להשיב את . לאוצר המדינה, מהם נהנה שלא כדין, סכומי כסף

  .בעונשוהסכום אלא אפשר לו לעשות כן על מנת להקל 
  

כך . לאחרונה תוקן החוק ובית הדין למשמעת רשאי לחייב עובד להשיב סכום כסף ממנו נהנה שלא כדין
לפיו בנוסף לכל אמצעי משמעת ) משמעת(לחוק הרשויות המקומיות ' א17 הוסף סעיף 1999למשל בשנת 

א התובענה או ומעשיו נשאחר רשאי בית הדין להורות כי על העובד להחזיר למעבידו את מה שהשיג על ידי 
התמורה תגבה בדרך של ניכוי . את תמורתם בשיעור שלא יעלה על שש משכורות חודשיות של העובד

כנגד , בעניין זה, אם תוגש על ידי הרשות המקומית תביעה אזרחית. מקיצבתו או מפיצויי פיטוריו, ממשכורתו
  .השיב עוד קודם לכןיקוזז ממנה הסכום שבית הדין למשמעת הורה לעובד ל, העובד

  
 בית הדין נוהג לפסוק אמצעי משמעת של העברת – העברה למשרה אחרת בהגבלת זמן או ללא הגבלת זמן) 6(

, כאשר הוא סבור כי האינטרס הציבורי דורש כי העובד, בדרך כלל, עובד לתפקיד או למקום עבודה אחר
כן מתחשב בית הדין לעתים גם . בודתו הנוכחילא ימשיך עוד בתפקידו או במקום ע, לנוכח העבירה בה הורשע

בעבירה של קבלת , עובד משרד הבריאות, הורשע הנאשם 3/71מ "בעש. בטובתו האישית של העובד עצמו
בית הדין למשמעת הורה על פיטוריו המיידיים של העובד אולם בית המשפט העליון הקל בעונשו . שוחד

תוך , )בה לא יבוא במגע עם קהל מציעי שוחד פוטנציאלים(ה בשרות המדינ, והורה על העברתו למשרה אחרת
  :בית המשפט העליון ציין מפורשות כי מדובר במקרה חריג וקבע. הורדתו בשתי דרגות

  
יש להבחין בנקיטת אמצעי משמעת , גם כאשר מתייחסים בחומרה לעבירה ולעובדים שעברו עבירות כאלה"

תפקיד זה ולתפקידים דומים לבין הרחקתו משרות המדינה בין העברת אדם מתפקידו ואף פסילת אדם ל
אין לשכוח כי המדינה היא אולי המעביד הגדול במדינה מבחינת מספר העובדים ומעסיקה אנשים . בכלל

אבל אין סיבה לא , במקצועות שונים ובעבודות שונות ויש ומן הראוי להעביר אדם מתפקידו וממשרתו
  ".להתפרנס ולפרנס את בני משפחתו,  שיוכל לעבודלהמציא לו עבודה אחרת בשרות כך

  
עוד ציין בית המשפט העליון כי החלטתו זו נתאפשרה גם בזכות הסכמת משרד הבריאות עצמו להעסיק את 

  .העובד המורשע במשרה אחרת
  

 דובר על עובד שהורשע בבית הדין למשמעת בעבירות של פגיעה במשמעת מדינת ישראל' פלוני נ 2/73מ "בעש
למלא מלפסילה , )תוך תשלום פיצויים(התנהגות שאינה הולמת את מעמדו כעובד ציבור ונדון לפיטורים ו

.  שנים מיום גזר הדין ולשלילת זכות לקצבת פרישה ומענק5תפקידים של ניהול ענייני עובדים לתקופה של 
אותן הטריד , ונהעליהן היה ממ, העבירות בהן הורשע העובד התבססו על תלונותיהן של שלוש פקידות

  .בהצעות ובשידולים לקיים איתו יחסי מין ואף נגע בהן בחיבוקים ובנשיקות ללא הסכמתן
  

העובד ערער לבית המשפט העליון והשמיע טענה לפיה לא היה מקום לפטרו אלא די היה בהעברתו למשרה 
עשים דומים גם במשרות בית המשפט העליון דחה ערעורו נוכח חומרת מעשיו ונוכח החשש כי יבצע מ. אחרת

יצויין כי הן בית הדין למשמעת והן בית המשפט העליון לא סתמו בפני העובד את הגולל . דומות בהן יועסק
אולם הסבירות כי יוכל ) בכפוף לאמור בפסק הדין(מלנסות ולהתקבל בעתיד למשרה אחרת בשרות המדינה 

  .להתקבל למשרה שכזאת הנה נמוכה
  

לאחר שהורשע העובד בביצוע מספר :  נדונה הסוגיה הבאהיצחק פלד'  יפו נ– אביב עירית תל 4/81מ "בער
עבירות משמעת הטיל עליו בית הדין אמצעי משמעת של העברה למשרה אחרת במחלקה אחרת והוסיף כי זו 
. תהיה מקבילה בדרגתה למשרה הנוכחית ותתבצע בתוך שלושה חודשים בתאום עם ראש הרשות המקומית
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לפני גזירת אמצעי , יש ערעור בטענה כי התאום עם ראש הרשות המקומית היה חייב להעשות מראשהתובע הג
פן יווצר מצב שהעברה אינה בת ביצוע וגזר הדין יהפוך לפלסתר הואיל והעובד הנו איש מיכון , המשמעת

  .והעברתו כרוכה בהסבה למקצוע אחר
  

בית הדין למשמעת אינו מתאם מראש את העונש או בית המשפט העליון דחה את הטענה תוך שהוא קובע כי 
שהרי הטלתו היא עניין לדיון בין חברי בית הדין בלבד וההחלטה מהו העונש המתאים בנסיבות , את מידתו

  .כל מקרה נתונה להחלטתו של בית הדין ולא לאף גורם זולתו
  

ר בו על הרשות לקיים את עם ראש הרשות המקומית נעשה בשלב מאוחר יות, הנדרש על פי החוק, התאום
אין זה תפקידו של בית הדין , מטעמים מעשיים. החלטת בית הדין ולשבץ את העובד המורשע במשרה אחרת

לקבוע את זהותה המדוייקת של המשרה אליה ישובץ העובד לאחר מתן גזר הדין אלא אך ורק את דרגתה 
מית לקיים את החלטת בית הדין גם כאשר על הרשות המקו, נקבע, בכל מקרה. והאם זמנית או קבועה תהיה

  .יישומה כרוך בקשיים
  
לאחר העברה למשרה אחרת או למקום , במידה ולתקופה שיקבע, פסילה למלא תפקידים מסויימים) 7(

 נדון עניין עונשו של עובד שהורשע בעבירות של התנהגות דוד תמיר' עירית נתניה נ 18/83'  במו– עבודה אחר
כאן דובר על עובד . תנהגות שאינה הולמת את מעמדו ותפקידו של עובד הרשות המקומיתהפוגעת במשמעת וה

אשר שימש כמנהל רשות החניה בעיריה והואשם כי בעת שפקח העיריה מסר לאדם פלוני צו בית משפט 
ניסה הנאשם להכשיל את הפקח במילוי , אשר ביצע ללא היתר, לעניינים מקומיים להפסקת עבודות בניה

  .ו על ידי שכנועו לא למסור את הצו למי שאליו היה מיועדתפקיד
  

  .קיבל אותו פלוני אך בעצת הנאשם לא חתם על קבלתו, לאחר שהפקח עמד על דעתו למסור את הצו
  

לתפקיד אחר וכי יפסל , בעירית נתניה, בית הדין למשמעת קבע כי העובד יועבר מתפקידו כמנהל רשות החניה
בנוסף לכך הקפיא בית הדין . שיש לה קשר עם הליכים משפטיים ואכיפת חוקיםלצמיתות מלמלא כל משרה 

  .למשמעת את דרגת העובד למשך שנה והפקיע חלק ממשכורתו
  

עירית כפר  6/86 'מקרה נוסף בו פסל בית הדין למשמעת את הנאשם מלמלא סוג מסויים של משרות נדון במז
עיריה ושיתף פעולה עם פלוני בגניבת חומרים מן המחסן הנאשם שימש כשומר במחסני ה. ששון אלבז' סבא נ

, הורדה בדרגה, אחרי הרשעתו, בית הדין למשמעת גזר עליו. ואף בעצמו גנב חומרים בשווי אלפי שקלים
העברה לתפקיד שאינו כרוך באמון ונתון לביקורת מתמדת ופסילה מלמלא תפקידי שמירה לתקופה של שלוש 

  .  שנים
  
ובד רשות מקומית או עובד מדינה לא יפוטר בשל עבירת משמעת אלא על פי פסק דין של בית  ע–פיטורים ) 8(

ובהתאמה לנציב שרות המדינה או לשר האמון על (לראש הרשות המקומית , יחד עם זאת. הדין למשמעת
נוכח הפחתת מספר , התאמתו לתפקיד נתונה הסמכות לפטר עובד נוכח אי) המשרד הממשלתי הרלוונטי

  .'במסגרת פיטוריי ייעול וכו, ים של עובדיםתקנ
  

 1/76מ "ההלכה לפיה עובד ציבור עלול להיות מפוטר מעבודתו אם הפר את המשמעת בעבודה נקבעה בעש
 בו נדון עניינה של עובדת אשר נעדרה ממקום עבודתה במשך שנים וזאת נציבות שרות המדינה' הדסה כהן נ

בית הדין למשמעת הורה על פיטורי העובדת ובית המשפט . עילומבלי שהתראות ונזיפות קודמות בה הו
  .העליון הותיר עונש זה על כנו

  
  

  : שנקבעה בבית המשפט העליוןעל פי ההלכה
  
עובד מדינה זכאי למקום עבודתו ומוגן מפני פיטורין כל עוד מקיים הוא את חובותיו כעובד המדינה ואינו "

 שאין פיטורין אלא על פי פסק דין של בית הדין למשמעת עובר עבירת משמעת ולא בכדי קובע החוק
עבר עובד המדינה עבירת : מכלל ההן אתה שומע את הלאו, ואולם .המרשיע את העובד בעבירת משמעת

אלא רשאי בית הדין , עליו' זכות'אין מקום עבודתו בשרות המדינה מובטח לו עוד ואין לו עוד כל , משמעת
על ידי עצם ביצועה של עבירת המשמעת התנער עובד המדינה מזכותו . דינהלפטרו ואף לפסלו משרות המ
שאם אינו מפטרו משרות , עתה תלוי הוא בחסדו של בית הדין למשמעת. להמשיך ולכהן כעובד המדינה

  ".עשה עמו חסד אך לא הכיר לו זכות... המדינה
  

קרול  1/66מ "רות המדינה נדון בעשללא תשלום פיצויי פיטורין ונפסל לצמיתות מש, מקרה בו פוטר עובד
בכך שקיבל סכומי כסף שונים , פקיד מס הכנסה, כאן הורשע הנאשם. היועץ המשפטי לממשלה' פסקל נ

בית המשפט . עבור הוצאת תיקי שני נישומים ממשרד מס ההכנסה ומסירתם ליועץ מס שטיפל בענייניהם
  :העליון הותיר הענישה המחמירה על כנה וקבע
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אך גדול מהנזק . הוא ניכר, שהוא גרם לאוצר המדינה או שעשוי היה להגרם לולא נתגלו מעשיווהנזק "

, הוא הצטרף לכנופיותיהם של אלה. כי גם החטיא אחרים, הנאשם לא רק חטא. הוא הנזק המוסרי, החומרי
ה זו נאבקת אומ. אשר ללא נקיפת מצפון מרבים את השחיתות במדינה זו ומערערים על ידי כך את יסודותיה

כספי האוצר מיועדים הם לפתור . קשה ועליה לפתור בעיות שאינן עומדות בפני שום אומה אחרת שבעולם
בעיות של , של אומה המוקפת אויבים אשר אינם חדלים מלאיים בהשמדתה, בעיות של בטחון. אותן בעיות

טים הבאים אלינו מסביבות של מיזוג שב, בעיות של הקמת ישובים חדשים, קליטת עולים, קיבוץ נדחים
והנה הולכים אלה וחושבים רק על רדיפת בצע ותוך כדי כך ... תרבותיות שונות תוך הרחבת רשת החינוך

  ".מערערים על ידי מעשי שחיתות את אושיות המוסר ואת עצם יסודותיה של המדינה
  

קיצוני של הפיטורים אולם כי לא בנקל יעשה שימוש באמצעי המשמעת ה, לא אחת, בית המשפט העליון ציין
  .קבע כי במקרים המתאימים אין מנוס מלעשות כן

  
  
  

  : נקבעמדינת ישראל' נסים לוי נ 3/80מ "בעש
  
אין כל הצדקה לכך כי אדם אשר מעל בקופת בית המשפט יוחזר לעבודתו בבית המשפט בשל כך "

 שרות המדינה לעשות כדי הדבר המינימלי אותו יכול. שהמערער חש עתה בקשיים למצוא עבודה אחרת
לשמור על רמתו הוא הוצאתם מתוכו של אלה המכתימים את תדמיתו ומנסים לגרור אותו לרמה של 

אם גם יעלם סיכון הפיטורים של אלה . הפקידות הממשלתית בארצות שאין אנו רוצים להדמות להן
 ייפגע השרות הציבורי פגיעה ,השולחים יד בכספי המעביד הציבורי או פוגעים בטוהר המידות בצורה אחרת

  ".אשר הציבור כולו יהיה קורבנה, מיותרת ובלתי מוצדקת, נוספת
  

לבית הדין , כאמור לעיל, הרי שזו נתונה, כולם או מקצתם, פיצויי הפיטוריםבאשר לסמכות לשלול את 
א מרצונו  נקבע כי עובד המפוטר ממקום עבודתו שלמדינת ישראל' ישראל ונגל נ 2/80מ "בעש. למשמעת

ושלא באשמתו יהיה זכאי לפיצויי הפיטורין הקבועים בחוקי העבודה אולם זכות זו אינה עומדת כאשר 
ההחלטה . הפיטורים נובעים מכך שהעובד מעל באמון של המעביד הציבורי והם מופעלים כאמצעי משמעת

ן למשמעת בשים לב למהות נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של בית הדי, במצב זה, בדבר תשלום הפיצוי וגובהו
  .האינטרס הציבורי בו פגע העובד שסרח ולמידת הפגיעה בו

  
 בסופו של ההליך המשמעתי הרי שזו איננה מופיעה בחוק שרות קצבת הפרישהבאשר לסמכות לשלול את 

בכל הנוגע לעובדי , וניתנת לבית הדין למשמעת) משמעת(או בחוק הרשויות המקומיות ) משמעת(המדינה 
על פי האמור בסעיף זה . 1970-ל"תש, )נוסח חדש) (גמלאות( לחוק שרות המדינה 15מכח סעיף , ינההמד

משקבע בית הדין למשמעת של עובדי המדינה כי עובד יפוטר ויפסל מלהמשיך ולשמש כעובד מדינה תשלל 
  .קצבת פרישתו מניה וביה

  
אף (נה חלה על עובדי הרשויות המקומיות אי) גמלאות( לחוק שרות המדינה 15חשוב לציין כי הוראת סעיף 

קביעתו של בית הדין , לכאורה, ולפיכך) שהוראות אחרות בחוק זה חלות מכח הוראות חוקים אחרים
למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות כי עובד יפסל להמשך שרות במסגרת הרשות המקומית לא היתה 

השווה בית המשפט העליון בין דינם , ספר הזדמנויותבמ, יחד עם זאת. אמורה להוביל לשלילת קצבת פרישתו
בהקשר זה וקבע כי החלטת בית הדין למשמעת כי , של עובדי המדינה לדינם של עובדי הרשויות המקומיות

  .עובד הרשות המקומית יפסל להמשך שרות ברשות המקומית משמעותה גם שלילת תשלום קצבת פרישתו
  

המאפשר ) משמעת(לחוק הרשויות המקומיות ) 3(17 גם על הוראת סעיף ,בעניין זה, בין השאר ניתן להסתמך
אם יקבע בית הדין . של עובד שהורשע, כולן או מקצתן, לבית הדין למשמעת לשלול את זכויות הוותק

 שנים אזי לא יהיה 0למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות כי וותק שנות עבודתו של עובד שהורשע הנו 
ההוראה בדבר שלילת זכויות הוותק בוטלה בכל הנוגע לעובדי המדינה אולם .  פרישההעובד זכאי לקצבת

וקצבת פרישתם נשללת ממילא עם ) גמלאות( לחוק שרות המדינה 15חלה הוראת סעיף , כאמור, בעניינם
  .קביעת בית הדין למשמעת בדבר פסילת העובד מהמשך עבודה בשרות המדינה

  
פסילה ממילוי כל תפקיד במסגרת ) 10(ם במסגרת הרשות המקומית או פסילה ממילוי תפקיד מסויי) 9(

לצמיתות או , הרשות המקומית של עובד שפוטר או פרש מעבודתו במסגרת הרשות המקומית בדרך אחרת
 כאשר עובד הרשות המקומית הורשע בדין בגין מעשים של התנהגות בלתי הוגנת בדרגה – לתקופה שיקבע

לעובד כזה : בדרך כלל אין להמנע מן התוצאה המתבקשת מהרשעתו, ת שיש עמן קלוןגבוהה או בביצוע עבירו
  .אין מקום בשרות הרשות המקומית בכלל או שעליו לעבור תקופת צינון על מנת שילמד את הלקח הראוי
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בתי הדין למשמעת נוהגים בדרך כלל לפסול נאשם שאבד האמון בו באמצעי המשמעת הנגזרים לאחר 
כי התוצאה של גזר דין , יש לבדוק את העניין היטב על פי נסיבותיו של כל מקרה, ולם יחד עם זאתא. פיטוריו

הפגיעה הכלכלית , שידבק בו" כתם"כזה עלולה לא אחת להמיט על העובד חרפת רעב וזאת בעיקר בגלל ה
                 . שיספגו הוא ובני משפחתו והקושי במציאת מקום עבודה אף במגזר הפרטי שיהיה מנת חלקו

  
סקרנו בהרחבה כאשר עסקנו ביכולת לשפוט אדם הן בדין פלילי והן בדין משמעתי בגין אותו מעשה שעשה 

' איגוד ערים שרותי כבאות חולון נ 587/את החלטת בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות במז
ביע על כך שבמקרים מסויימים על אף כעת נחזור שוב על פרטי פרשה זאת בה יש כדי להצ. אורי וייסמן

חומרתה הרבה של העבירה בה הורשע העובד לא יפסל הוא להמשך שרות במסגרת הרשות המקומית ולו מן 
  .הטעם לפיו החלטה מן הסוג הזה תוביל אוטומטית לשלילת קצבת הפרישה של העובד

  
שים מגונים וסחיטה באיומים להן יפו בעבירות של מע-הנאשם הורשע על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב

הוגשה לבית , יחד עם זאת. נלווה קלון ופוטר מן השרות על ידי האיגוד בהתאם לסמכויות המנהליות שלו
האם בעקבות פיטוריו יש לשלול את זכויותיו של הנאשם , הדין למשמעת תובענה כדי שבית הדין יקבע

  : בית הדין קבע. מהשרות ושלילת קצבתופסילה , לרבות פיצויי פיטורין, הכרוכות בפיטורין
  
מה יהיה גורלו של הנאשם לאחר שפוטר מעבודתו ולאחר שירצה את עונשו בבית , אפוא, נשאלה השאלה"

ברור שלא יוכל עוד למצוא את מקומו בשרות הציבורי גם אם בית הדין לא יפסול אותו במסגרת גזר . הסוהר
תסתכן בהעסקתו לאחר כל , עירונית או אחרת, בין ממשלתית, יתלא יעלה על הדעת כי רשות ציבור. דין זה

בו , לכן נחרץ גורלו כנראה לפרנס את עצמו באופן עצמאי אולי בשטח המסחרי של הכבאות. מה שעשה בעבר
, בכל מקרה. הוא בעצמו הצהיר בפנינו כי לא מתכוון לעסוק בשרות הציבורי והדברים מובנים. הוא מתמצא

  ".לא יהיה קלשיקומו של האיש 
  

  :בהתחשב בנסיבות המיוחדות של הנאשם קבע בית הדין
  
אנו שוכנענו כי לא יהיה במקרה קשה זה נכון , ובהתחשב עם פעלתנותו ומפעליו למען הציבור, הואיל וכך"

לעת , המינימאלי שלו ושל משפחתו, לשלול את גמלתו אשר למעשה צריכה להבטיח את קיומו הכלכלי
  ". העבודה הברוכות שתרם לציבורבגין שנות, זקנה

  
  :ובתוך כך גזר בית הדין

  
כי הנאשם לא יפסל , ועושים זאת מתוך התלבטויות לא קלות, אנו קובעים אם כי מתוך הדגשה, אשר על כן"

לשרות וזאת מתוך תקווה ובטחון ששום רשות ציבורית לא תעסיק אותו עוד בשורותיה וקצבתו תשולם לו על 
כי הנאשם לא יעבוד , א שתשלום הקצבה יהיה מותנה בתנאי וזאת על פי הצעת הנאשם עצמואל, פי זכויותיו

צבאית או אחרת ואם יעשה כן קצבתו תישלל ממנו , רשות מקומית, דהיינו ממשלתית, בשום רשות ציבורית
יום מתחילת העסקתו ברשות הציבורית ועליו יהיה להחזיר את כל הסכומים ששולמו לו על חשבון הקצבה מ

  ".תחילת התשלום
  
  

  פיטורים על תנאי
 תוספת לאמצעי המשמעת ולפיה רשאי בית הדין למשמעת 18קובע בסעיף ) משמעת(חוק הרשויות המקומיות 

בתוך תקופה , לקבוע בגזר דינו כי פיטורי העובד יהיו על תנאי ולא יכנסו לתוקף אלא אם כן יעבור העובד
  .מעת נוספת כפי שיצויין בגזר הדיןעבירת מש, שמשכה בין שנה לשלוש שנים

  
אם הטיל בית הדין אמצעי משמעת של פיטורים על תנאי רשאי הוא להטיל בנוסף לכך גם אמצעי משמעת 

לחוק הרשויות המקומיות ) 11(17כאמור בסעיף , אחרים ואף רשאי הוא לפרסם את החלטתו ברבים
  .בביצוע עבירת משמעתכפי שהוא רשאי לעשות בנוגע לכל נאשם שהורשע , )משמעת(
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  פיטורים מנהליים
  הקדמה  .א

כי עובד הרשות המקומית לא יפוטר מעבודתו לאחר שהורשע בביצוע עבירת משמעת אלא לפי עד כה ראינו 
 ולפיו )נוסח חדש ( לפקודת העיריות171לקביעה זו ישנו חריג העולה מסעיף . החלטה של בית הדין למשמעת

בסמכותה של מועצת הרשות המקומית גם עבירה שיש עמה קלון הנם פיטורי עובד שהורשע בביצוע 
  ).ובהתאמה לכך של השר הרלוונטי בכל הנוגע לעניינם של עובדי המדינה(
  

בצד הסמכות לפטר עובד בשל הרשעתו בעבירה שיש עמה קלון נתונה בידי מועצת הרשות המקומית גם 
מטבע הדברים עולה  .או בשל צימצומי ייעולהתאמתו לעבודה -הסמכות המנהלית לפטר עובד מפאת אי

יעשו שימוש לא נאות בסמכות זו על ) ובהתאמה לכך גם השר הרלוונטי(החשש כי מועצת הרשות המקומית 
בעשותה כן חורגת . עם העובד ולפטרו בדרך המנהלית לאחר שביצע עבירת משמעת" לבוא חשבון"מנת 

ן למשמעת הוא אשר מוסמך להורות על פיטורי העובד בית הדי, כאמור, הרשות המקומית מסמכותה שכן
  .במצב זה ולא היא

  
  
  ההבחנות שבין פיטורים בשל עבירת משמעת לבין פיטורים מנהליים  .ב

ההבחנה הראשונה בין פיטורים הנקבעים על ידי בית הדין למשמעת לבין פיטורים מנהליים מצויה בערכאה 
 בעוד שעל פיטוריו בסוף הליך משמעתי רשאי העובד לערער .השיפוטית המוסמכת לבקר את עצם הפיטורים

פיטוריו המנהליים על העובד לפנות בתביעה לבית הדין האזורי " לתקוף"לבית המשפט העליון הרי שעל מנת 
בשבתו כערכאת ערעור על בית הדין המשמעתי ייטה פחות להתערב בהחלטותיו , בית המשפט העליון .לעבודה

  .יעשה כן ביתר קלות, המבקר את החלטתה המנהלית של מועצת הרשות המקומית, ודהבעוד שבית הדין לעב
  

הבחנה חשובה נוספת טמונה בכך שפיטורי עובד רשות מקומית על ידי מועצת הרשות המקומית חייבים 
לא מגיעים הצדדים במידה ומ עם ועד העובדים בו חבר העובד כאשר "להעשות אך ורק לאחר התייעצות ומו

כאשר הפיטורים . מועצההה מובא עניין פיטוריו בפני ועדה פריטטית שעשויה להחליט בניגוד לעמדת להסכמ
מ עם ועד העובדים "ת התייעצות או מוונעשים בתום הליך משמעתי על ידי בית הדין הרי שלא חלות כל חוב

  .ובית הדין חופשי ומוסמך להחליט בעצמו כפי שיחפוץ
  
 נדון עניינו של עובד משרד החינוך אשר פוטר מעבודתו על ידי שר ואל חנוכיי' מדינת ישראל נ 3-93ז "בל

  :ל המשרד לפיו"על סמך מכתבו של סמנכ, "אי התאמה"בנימוק של , החינוך
  
קיבל מכתבי התראה ...התנהגותו של העובד מאז העברתו אלינו איננה תואמת התנהגות של עובד מדינה"

  ".רות האמור לא היטיב את התנהגותואך למ... ונזיפה מסגן המנהל הכללי
סרוב לבצע את , אי קבלת מרות הממונים, בין התנהגותו הלא הולמת של העובד נזכרו איחורים והעדרויות

בבית הדין האזורי לעבודה היתה טענת המדינה כי השר . המוטל עליו וביצוע עבודה פרטית בשכר ללא אישור
העובד . התאמתו של העובד לתפקידו-כי הטעם לפיטוריו היה איפיטר את העובד במסגרת סמכותו המנהלית ו

טען מנגד כי הוא פוטר בגין ביצוע עבירות משמעת וכי פיטורים אלה מותרים אך ורק על פי פסק דין של בית 
  :בית הדין קיבל את תביעתו של העובד והורה להשיבו לעבודה תוך שהוא קובע כי. הדין למשמעת

  
השאלה . אולם לא זאת היתה השאלה, ם לעבודה או לא מילא את עבודתו כראוייתכן שהתובע לא התאי"

התאמה או -היו בפניו מסמכים המצביעים על אי, כאשר בא לשקול אם לפטר את התובע, היתה האם השר
  ".על עבירת משמעת

  
קושי המדינה הגישה ערעור על החלטה זאת לבית הדין הארצי לעבודה אשר דחה את הערעור בציינו את ה

הרכיב העיקרי . הרב הכרוך בהבחנה שבין פיטורים מנהליים לבין פיטורים בעקבות ביצוע עבירת משמעת
הגדרה אמורפית אשר לעתים רק בדיעבד , כזכור, בהבחנה זאת טמון למעשה בהגדרת עבירות המשמעת שהנה

בעקבותיה ניתן (ת משמעת ניתן ליצוק בה תוכן ולעתים כלל לא ניתן לדעת מראש איזו התנהגות תהווה עביר
בעקבותיה ניתן יהיה לפטר העובד בהחלטה (ואיזו לא ) יהיה לפטר עובד רק על פי החלטת בית הדין למשמעת

בית הדין הארצי לעבודה התרשם אף הוא כי כל ). מנהלית על פי עילות הפיטורין הקבועות בחוקי העבודה
 ביצוע עבירות משמעת מטעם העובד ולפיכך שעמד בפני השר המפטר במקרה זה הוא חומר המצביע על

  .לא היו חוקיים, בדרך הזו, פיטוריו
  
 נדון עניינו של עובד אשר פוטר מעבודתו במשרד האוצר בשל הרשעתו מדינת ישראל' אריה קנדל נ 3-50ב "בל

ש בית הדין האזורי פסק כי העבירה בה הורשע העובד הנה עבירה שי. ל במרמה"בנסיון לקבל תשלומי אש
העובד ערער על החלטה זאת לבית הדין הארצי . עמה קלון ועל כן היה מוסמך ורשאי שר האוצר לפטרו

לעבודה בטענה כי השר לא היה מוסמך לפטרו שכן העבירה בה הורשע איננה עבירה שיש עמה קלון אולם 
  .טענתו וערעורו נדחו ותוקף פיטוריו נותר בעינו
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דל נוסף שבין פיטורים מנהליים לבין פיטורים על פי החלטת בית הדין בית הדין הארצי לעבודה עמד על הב
להורות , למשמעת אשר ראוי לחזור ולהדגישו ולפיו רק לבית הדין למשמעת הסמכות לשלול פיצויי הפיטורים

לשלול את קצבת פרישתו של , על פסילה מהמשך שרות במסגרת שרות המדינה או שרות הרשות המקומית
   .פרקים הקודמיםבכל אותם אמצעי המשמעת הנוספים שהוזכרו בהעובד ולנקוט 
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  חיוב אישי של נושא משרה ברשות מקומית 
  
  מבוא  .א
 קובע סמכות להטיל חיוב אישי על נושא משרה או תפקיד בעיריה )נוסח חדש( לפקודת העיריות 221סעיף  .1

 לפקודה זו קובע כי כל חבר 223 סעיף .בגין הוצאה בלתי חוקית מקופת הרשות המקומית לה היה אחראי
. יראה כמסכים לה כל עוד לא הוכח אחרת, חוקית-מועצה שהשתתף בישיבה בה אושרה ההוצאה הלא

מטיל החיוב . הוראות דומות בנוגע למועצה מקומית ולמועצה אזורית מצויות בצווי המועצות המקומיות
 .האישי הנו שר הפנים

 
להבדיל מסמכות להשבת כספים שנלקחו , ישי בגין הוצאות בלתי חוקיותיש להדגיש כי הסמכות לחיוב א .2

מאפשרת לחייב אישית נושא משרה בהחזרת הכספים לקופת המדינה אף אם הוצאתם לא הביאה , שלא כדין
 .לו רווח כלכלי ישיר

  
משך שנים רבות הייתה הסמכות לחיוב אישי בבחינת אות מתה בחקיקה הישראלית ומשרד הפנים לא  .3
 ונמצאה שיש' גולני נ 1065/89צ "מדיניות זו נבחנה בבג. סכים להפעילה גם במקרים קיצוניים במיוחדה

 :תמוהה על ידי בית המשפט העליון אשר קבע שמדובר באחת ההוראות החשובות שבפקודת העיריות וכי
  
ת יעילה ראוי גם ראוי שהממונה יעשה שימוש בסמכות המוקנית לו בסעיף זה למען תקויים ביקור"

  ".ומועילה על הפעולות הכספיות של הרשות המקומית ולמען הקפדה על סדרי מנהל תקינים
  

נקבע בפסק הדין כי בבסיס סעיפי חוק אלה הצורך להרתיע את עובדי הציבור ונבחרי הציבור , בנוסף
  :כלשונו של בית המשפט. הרלוונטיים מלהפר את אמונו של הבוחר

  
 אם על ידי הציבור ואם במצוות –ל אנשי ציבור בשל האמון שניתן בהם כח וסמכות ש: ככלל יאמר"

חרג הוא , חטא נציג הציבור באמון הציבור. במחוייבות ובאחריות,  מלווים וחייבים להיות מלווים–המחוקק 
אם בערכאות .  צפוי הוא לכך שיקרא לסדר על מידת החומרה שבחטא או בחריגה–מהסמכות שניתנה בידיו 

  ".   הכל לפי העניין והסמכות–קציות מנהליות ואם בסנ
  
קיימת תכלית מנוגדת והיא החשש מפני הרתעת יתר של נבחרי ציבור , אל מול תכלית הרתעתית זו .4

עמד על כך . האיזון בין שתי תכליות אלה הוא שעומד בבסיס הסמכות לחיוב אישי. מפעילות נחוצה וראויה
 :שליטא' סטר נטריי 2937/91צ "בית המשפט העליון בבג

  
רק לאחר בירור יסודי של העובדות ובהתחשב , להעשות בזהירות, מצד אחד, השימוש בסמכות זאת חייב"

גם בנסיבות ובאילוצים שבהם פעלו אלה שהוציאו או הירשו את ההוצאה ובשיקול שלא להרתיע מועמדים 
 אל לו לבעל הסמכות לנהוג יתר אך מצד שני. רציניים ומתאימים מלקבל עליהם תפקיד ציבורי כפוי טובה

  ".סלחנות בהפעלת סמכותו זו
 
 נוהל ואמות מידה לחיוב אישי של נושאי משרה 2001נוכח כל האמור פרסם משרד הפנים בחודש מאי  .5

הנוהל מקים מנגנון אשר יוצר איזון ראוי בין הפגיעה בנבחר ובעובד הציבור לבין . ברשויות המקומיות
 .ורמות של מנהל תקין בשלטון המקומיאינטרס הציבור באכיפת נ

  
תקינות ולהתנהגות לא ראויה איננו - במקרים רבים הפתרון לאי. לסמכות לחיוב אישי יתרונות גדולים .6

והן מאחר ולעתים אין הדברים ) בעיקר הוכחת מחשבה פלילית(הן מבחינת הקושי הראייתי , בהליך פלילי
שבהם הסיכוי להרשעה מוטל בספק " גבוליים"במקרים , כךלפי. מגיעים לכדי חומרה המצדיקה הליך פלילי

 .   הטיפול בהוצאה שנעשתה שלא כדין יועבר למישור המנהלי
  
  
  נוהל משרד הפנים  .ב
הוצאה בדרך של "כ, אשר בעטיה ניתן לחייב חיוב אישי, "הוצאה שלא כדין"נוהל משרד הפנים מגדיר  .1

חריגה , לרבות חריגה מהוראות הדין המהותי, אות הדיןשבוצעה בחריגה מהור, התקשרות או בכל דרך אחרת
 ".מדרישות דין שבנוהל או כל חריגה מן הדין הפוגמת בתוקפה החוקי של ההוצאה

  
 :כדוגמאות שיחשבו להוצאה שלא כדין ניתן למנות .2
  
הפרת הכללים הקבועים בדין לעניין תנאים מוקדמים לביצוע התקשרות או פעולה אחרת בעלת השלכות   .א

  ;יות כגון התקשרות או פעולה ללא אישור המועצה או ללא אישור השר מקום שאלה נדרשיםכספ
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 ;התקשרות או פעולה טרם אישור תקציב בלתי רגיל או מבלי שנערך מכרז מקום שאלה נדרשים  .ב
 ;מתן הנחה או תמיכה מבלי שנתקבלה על כך החלטה בגופים המוסמכים לכך  .ג
 ;)הנחה מארנונה(ק המדינה מתן הנחה בחריגה מתקנות ההסדרים במש  .ד
 ;מתן תמיכה לגוף שאינו עומד בקריטריונים הקבועים בנוהל למתן תמיכות  .ה
 ;הוצאה שהיא בבחינת תעמולת בחירות אסורה  .ו
 .הוצאה במקום שבו הרשות המקומית אינה מוסמכת לפעול  .ז
  
תיהן של חות השנתיים המוגשים על ידי רואי החשבון אשר ממנה משרד הפנים לביקורת חשבונו"בדו .3

יתבקשו רואי החשבון לפרט הוצאות שהוצאו על ידי הרשות או התקשרויות שהיא צד , הרשויות המקומיות
כן יפרטו רואי החשבון את זהות החתומים על מסמכי ההתקשרות . שלא כדין, למיטב הבנתם, להן ואשר נעשו

 .או ההוצאה והאחראים לה
 

ה התקבלה על ידי מועצת הרשות יציין רואה החשבון את במקום בו החלטה על ביצוע ההתקשרות או ההוצא
 .זהות חברי המועצה שנטלו חלק באותה ההחלטה

  
האגף לביקורת הרשויות המקומיות במשרד הפנים ירכז את החומר שיוגש על ידי רואי החשבון ויביא  .4

כה המשפטית ראש האגף לביקורת ונציג הלש, ל תקצוב ופיתוח במשרד"אותו לדיון בועדה שתורכב מסמנכ
כמו כן ירכז האגף לביקורת הרשויות המקומיות במשרד הפנים מידע לגבי הוצאות בלתי "). הועדה: "להלן(

ויעבירו לעיון הועדה ) כדוגמת הפרקליטות כפי שנראה בהמשך(חוקיות שהגיע למשרד הפנים מכל גורם אחר 
 .גם כן

  
קשו הרשויות המקומיות ונושאי המשרה אם מצאה הועדה כי אכן היתה לכאורה הוצאה לא חוקית יתב .5

באשר לחוקיות ההוצאה ולנסיבות , בתוך שלושים ימים, או התפקיד הנוגעים בדבר להעביר התייחסותם
 .במקביל תתבקש גם התייחסותו של הממונה על המחוז הרלוונטי במשרד הפנים. ביצועה

  
שימוש במנגנון החיוב האישי תאפשר אם לאחר התייחסויות אלה תוותר הועדה בדעתה כי יש מקום לעשות 

אם לאחר מכן נותרת הועדה . להיות מחויב בחיוב אישי להשמיע את טענותיו בפניה, לפי המלצתה, למי שצפוי
 .בהמלצתה תתייחס היא בהמלצתה גם לסכום החיוב שראוי לדעתה להטיל על נושא המשרה

  
צרף את החומר שעמד בבסיסה ולאחר ל משרד הפנים ואליה ת"את המלצתה הסופית תגיש הועדה למנכ .6

בהקדם , שר הפנים יחליט. לשר הפנים, בצרוף המלצתו שלו ובצרוף החומר הרלוונטי, שיעיין בה יעבירה
החליט השר לקבוע . על יסוד ההמלצות והחומר שהוצג בפניו האם להפעיל את סמכותו לחיוב אישי, האפשרי

 .יקבע גם את סכום החיוב שיוטל, חיוב אישי
  
לרבות השיקולים , ל המשרד וכן החלטת השר ישקפו את כלל נסיבות העניין"מלצות הועדה ומנכה .7

 :הבאים
  
  ).ברשלנות/תוך עצימת עיניים/ביודעין(רמת המודעות לכך שמדובר בהוצאה בלתי חוקית   .א
 .משכה ותדירותה, היקף החריגה מהוראות הדין בה לקתה ההוצאה  .ב
 .היקפה הכספי של ההוצאה הבלתי חוקית  .ג
 .קיומה של נורמה ברורה ממנה חרגה ההוצאה או ההתקשרות  .ד
  
כי לא ידע ולא יכול היה , להנחת דעתו של השר, לא יוטל חיוב על מי שהיה אחראי להוצאה אם יוכיח .8

הוכחה שכזאת אפשרית במצבים של הסתמכות על חוות דעת מפורשת . שמדובר בהוצאה בלתי חוקית, לדעת
  .אשר אישרה מראש את תקינות הפעולה, או של גזבר הרשותשל היועץ המשפטי של הרשות 

 
גם בנסיבותיו האישיות של האדם עליו מוטל החיוב , בין היתר, בקביעת סכום החיוב האישי ניתן להתחשב .9

 .         ובאפשרות לחלק החיוב בגין אותה פעולה בין מספר אנשים
  
  
  8.2000הנחיית היועץ המשפטי לממשלה   .ג

בעת שלושה מצבים עקריים בהם על הפרקליטות לשקול להעביר לידי משרד הפנים חומר חקירה הנחייה זו קו
  :המצבים הנם. בעניינו של נושא משרה ברשות מקומית על מנת שייפתח הליך של חיוב אישי
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לעניין זה .  תשקל אפשרות לפתוח בהליך של חיוב אישי רק לאחר מתן הכרעת הדיןאם הוגש כתב אישום .1
. יש כי פתיחה בהליך של חיוב אישי לאחר הכרעת דין אינה מוגבלת למקרה בו הורשע נושא המשרהיש להדג
יש לשקול פניה להליך לחיוב אישי כאשר הזיכוי הוא מחמת הספק או כאשר נקבע בפסק הדין כי , כך למשל

  .הנאשם אחראי להוצאה שלא כדין אלא שאין הדבר עולה כדי עבירה פלילית
 יש לשקול פניה להליך של חיוב אישי במקרה בו – ירת התיק עקב העדר אינטרס ציבוריאם הוחלט על סג .2

על אף קיומן של ראיות פליליות לכאורה הוחלט שבחינת האינטרס הציבורי אינה עולה אמנם כדי נקיטת 
 .אך גם אינה מצדיקה לפטור את החשוד בלא כלום, הליך פלילי

  
בו לא נמצאו די ראיות העולות כדי ,  במקרה זה– ות מספיקותאם הוחלט על סגירת תיק בשל העדר ראי .3

יש לשקול פתיחה בהליך לחיוב אישי במידה ובתיק החקירה מצויות ראיות אשר עשויות להגיע , הרף הפלילי
 .לכדי רף הראיה המנהלית
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  אילן-אוניברסיטת בר
  

  משפט השלטון המקומי
  ד"עו, ניר שנידרמן

72-106-01  
  

  )'מועד א(ה " תשס–מבחן שנתי 
  

  :הנחיות כלליות
  
  .שעתיים: משך הבחינה  .1
  .מותר להשתמש בכל חומר עזר  .2
 סעיפי כלאורך זה כולל את . אורך התשובה המקסימלי מופיע בראש כל שאלה ואין לחרוג מן האמור בו  .3

  .השאלה
  .   סעיפי השאלהכלהניקוד המופיע בראש כל שאלה ינתן עבור תשובה מלאה ונכונה על   .4
  .השאלות מנוסחות בלשון זכר אולם הן פונות אל זכר ואל נקבה כאחד  .5
  .במסגרת התשובות יש להתייחס לחוק ופסיקה שנלמדו במהלך השנה  .6
  
  

  ).אורך התשובה לא יעלה על עמוד וחצי (' נק50 –שאלה ראשונה 
  

. אברהם בן חיים' ישראל נמדינת  4790/04מ " ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בעש2.5.05בתאריך 
 4.7.02מפסק הדין עולה כי בן חיים שימש כמנהל מחלקת דוורים בסניף בני ברק של רשות הדואר וכי ביום 

 החל לבקר 2001הוגשה כנגדו תובענה לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה ובה נטען כי החל מחודש אפריל 
 הועסקה על ידי חברת כוח אדם ובן חיים קיים עמה יחסי עובדת צעירה זו. בביתה, מן הסניף, עובדת צעירה

מעמד (תוך שהוא מבטיח לה כי יעזור לה לקבל מעמד של עובדת ארעית בשרות המדינה , מספר פעמים, מין
, לאחר שהתלוננה העובדת על מעשיו פנה אליה בן חיים). המהווה שלב בדרך לקבלת מעמד של קביעות

  . יה וניסה לשכנעה לוותר על תלונתהבאמצעות עובד נוסף המקורב אל
  

קיום המוטל על - אי, בעקבות מעשיו אלה הורשע בן חיים בעבירות משמעת של פגיעה במשמעת עובדי המדינה
התנהגות שאינה הולמת את תפקידו והתנהגות בלתי הוגנת במילוי תפקידו ונדון , עובד המדינה על פי חוק
הורדה בדרגה למשך שנה והעברה מתפקידו , המשכורת הקובעתהפקעת חלק מן , לעונשי משמעת של נזיפה

הניהולי לתפקיד אחר שאינו כרוך בניהול עובדים לפרק זמן של שנה וזאת בתאום עם הגורמים המתאימים 
  :ענה על השאלות הבאות. ברשות הדואר

  
בירות לפי החוק הנח כי תלונתה של העובדת הגיעה גם למשטרה ובן חיים הועמד לדין פלילי בגין ביצוע ע  .א

 ?מדוע , אם כן? ניתן להעמיד את בן חיים גם לדין משמעתי , במצב שכזה,  האם–למניעת הטרדה מינית 
הנח כי מיד עם הגשת התובענה לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה השעה נציב שרות המדינה את בן   .ב

  ?    לפנות בבקשה להעלותו  מה גובה שכרו של בן חיים בתקופת ההשעיה ולמי עליו–חיים מתפקידו 
הנח כי בן חיים אכן פנה לגורם המוסמך אולם זה סרב להעלות את שכרו נוכח חומרת עבירות המשמעת   .ג

 ? האם לדעתך נהג הגורם המוסמך כדין –בהן הוא מואשם 
 –בן חיים הורשע אמנם בביצוע עבירות המשמעת אשר יוחסו לו אולם לא פוטר ממקום עבודתו , כאמור  .ד

האם תשובתך היתה ? תוחזר לו יתרת שכרו אשר לא שולמה לו במהלך התקופה בה הושעה מעבודתו האם 
 ?    משתנה לו פוטר בן חיים מעבודתו בסופו של ההליך המשמעתי 

 האם לא היה מקום לנקוט כלפיו –חווה דעתך על עונשי המשמעת שנגזרו בסופו של דבר על בן חיים   .ה
  ?   יטורים בסנקציה חריפה יותר כדוגמת פ

  
   

  ).אורך התשובה לא יעלה על עמוד אחד (' נק30 –שאלה שניה 
  

זאב סגל ' מצטט פרופ) 244, הפרקליט מח ( בין תרבות שלטון לשלטון המשפט–משפט ואתיקה במאמרו 
  : לפיהםשמעון שבס' מדינת ישראל נ 1397/03פ "השופט ברק בדנ, מדברי נשיא בית המשפט העליון

  
כך עשוי ניגוד העניינים שבו הוא מצוי להגביר את הפגיעה , ל עובד הציבור רם יותרככל שמעמדו ש"

  ."המהותית בערך המוגן על ידי האיסור הפלילי
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מהם הערכים המוגנים על ידי סעיף החוק האוסר על עובד ציבור לעבור עבירה פלילית של מרמה והפרת   .א
 ?אמונים 

  ? " פגיעה מהותית"ים המוגנים הללו כמדוע חשוב לסווג את הפגיעה באחד מן הערכ  .ב
 ?מהי משמעות דברי נשיא בית המשפט העליון אשר צוטטו לעיל   .ג
עבודה , ללא היתר, ל העיריה בגין כך שביצע"האם לדעתך צריך להיות הבדל בין האופן בו ישפט מנכ  .ד

ביצעה עבודה פרטית שעניינה נוגד את טובת הרשות המקומית לבין האופן בו תישפט מזכירתו בגין כך ש
 ? פרטית כאמור 

  
  

  ).אורך התשובה לא יעלה על חצי עמוד (' נק20 –שאלה שלישית 
  

 17סעיף , לעומת זאת". אין פוגעים בקניינו של אדם: "כבוד האדם וחירותו קובע כי:  לחוק יסוד3סעיף 
וע עבירת מאפשר לבית הדין אשר הרשיע עובד רשות מקומית בביצ) משמעת(לחוק הרשויות המקומיות 

  .משמעת להפקיע חלק ממשכורתו ואף לשלול את זכויות הותק שלו
  

 כיצד איפוא מתיישב הדבר על פי הדין –לכאורה מדובר בשתי הוראות חוק הסותרות אחת את רעותה 
  ?   בישראל 

  
  
  
  
  
  

  - בהצלחה -
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  אילן-אוניברסיטת בר
  

  משפט השלטון המקומי
  ד"עו, ניר שנידרמן

72-106-01  
  

  )'מועד ב(ה " תשס–שנתי מבחן 
  

  :הנחיות כלליות
  
  .שעתיים: משך הבחינה  .1
  .מותר להשתמש בכל חומר עזר  .2
 סעיפי כלאורך זה כולל את . אורך התשובה המקסימלי מופיע בראש כל שאלה ואין לחרוג מן האמור בו  .3

  .השאלה
  .  עיפי השאלה סכלהניקוד המופיע בראש כל שאלה ינתן עבור תשובה מלאה ונכונה על   .4
  .השאלות מנוסחות בלשון זכר אולם הן פונות אל זכר ואל נקבה כאחד  .5
  .במסגרת התשובות יש להתייחס לחוק ופסיקה שנלמדו במהלך השנה  .6
  
  

  ).אורך התשובה לא יעלה על עמוד וחצי (' נק50 –שאלה ראשונה 
  

קובע כי לא ינקטו , ויות המקומיותככל שהוא נוגע לעובדי הרש, )משמעת( לחוק שרות המדינה 64סעיף 
אמצעי משמעת נגד עובד הרשות המקומית על עבירות משמעת שנודעו לראש הרשות המקומית או ליועץ 

  :ענה על השאלות הבאות. המשפטי לממשלה שנתיים או יותר לפני הגשת הקובלנה לתובע
  
 ?מהי משמעותו של סעיף זה ומהו הרציונל המנחה בעניינו   .א
לא יבוא במניין הזמן ) שנתיים הימים(בים דבריך עם קביעת החוק לפיה בחישוב תקופה זו כיצד מתייש  .ב

  ? שבו נמשכו במשטרה או בבית המשפט חקירה או דיון פלילי בשל אותו מעשה או מחדל 
 עשה אחד מעובדי האגף לשיפור פני העיר שימוש שלא כדין במשאית פינוי האשפה 1.1.00הנח כי ביום   .ג

בגין מעשה זה ,  האם יכול היה ראש הרשות המקומית להגיש קובלנה לתובע–נודע הדבר למנהלו ובאותו יום 
  ?1.1.03ביום , שעשה העובד

כעת הנח כי יום למחרת ביצוע השימוש שלא כדין במשאית הפינוי הגיע זמנו של העובד לצאת לגימלאות   .ד
מקומית להעמיד העובד לדין משמעתי עשרה חודשים לאחר מכן מעוניין ראש הרשות ה. והוא אכן עשה כן

 האם ניתן יהיה להעמיד העובד לדין משמעתי עשרה חודשים לאחר פרישתו ומדוע יהיה ראש –בגין מעשהו 
 ?הרשות המקומית מעוניין לעשות כן 

הנח כי העובד סבור כי לא ביצע כל שימוש שלא כדין במשאית הפינוי אולם מנהלו מפיץ שמועה כי , לבסוף  .ה
שמועה זו לא גרמה לראש הרשות המקומית להגיש נגדו קובלנה אולם פוגעת בעובד ובשמו הטוב .  כןאכן עשה
  ?     כיצד יוכל לנהוג העובד ומהו הסיכון שיטול על עצמו –עד מאוד 

  
  

  ).אורך התשובה לא יעלה על עמוד אחד (' נק30 –שאלה שניה 
  

לאחר ששתיים מעובדות האגף . ת הגדולות בישראלשלמה הנו מנהל אגף הרווחה באחת מן הרשויות המקומיו
התלוננו במשטרה כי שלמה ביצע בהן מעשים מגונים נדון שלמה בבית משפט השלום לעונש של שנת מאסר 

ראש הרשות המקומית אשר סבר כי יתקשה למצוא מנהל אגף כדוגמת שלמה .  10,000₪בפועל ולקנס בסך 
  .שיך ולהתייצב למילוי תפקידו כבר מן היום שלמחרתבמקום והורה לו להמ-העניק לו חנינה בו

  
 ?האם רשאי היה ראש הרשות המקומית להעניק חנינה לשלמה   .א
מיהו הגורם הנוסף או מיהו הגורם היחיד המוסמך להעניק חנינה לאדם שעבר עבירה פלילית במדינת   .ב

 ?ישראל 
עוד , ו התלונות נגדו למשטרההאם היה רשאי הגורם המוסמך להעניק חנינה לשלמה כבר בשלב בו הוגש  .ג

 ?בטרם החל משפטו ובכך לקטוע את החקירה נגדו עם תחילתה 
 ? מה ניתן ללמוד על כוחו של גורם זה –הנה חיובית ' במידה ותשובתך לסעיף ג  .ד
האם לא היה מחוייב ראש הרשות המקומית להשעות את שלמה מתפקידו מיד עם הגשת התלונות ופתיחת   .ה

   ? החקירה הפלילית נגדו
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  ).אורך התשובה לא יעלה על חצי עמוד (' נק20 –שאלה שלישית 
  

זאב סגל ' מצטט פרופ) 244, הפרקליט מח ( בין תרבות שלטון לשלטון המשפט–משפט ואתיקה במאמרו 
  : לפיהםשמעון שבס' מדינת ישראל נ 1397/03פ "השופט ברק בדנ, מדברי נשיא בית המשפט העליון

  
יפגע בכוחה של החברה להגן על עצמה מפני עובדי ,  אף צימצומה מעבר לנדרשביטולה של העבירה או"

  ."הציבור העושים שימוש לרעה בכוח השלטון
  
  
 ?מהי העבירה הפלילית אליה מתכוון נשיא בית המשפט העליון   .א
 ?מהו הקושי הנעוץ בהגדרתה של עבירה פלילית זאת   .ב
ו של עובד ציבור כמצדיקה אישום פלילי בעבירה תחשב התנהגות, לשיטת נשיא בית המשפט העליון, מתי  .ג

  ?  זאת ולא ניתן יהיה להסתפק בהעמדת אותו עובד לדין משמעתי בלבד 
  
  
  
  
  
  
  

  - בהצלחה -
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  אילן-אוניברסיטת בר
  

  משפט השלטון המקומי
  ד"עו, ניר שנידרמן

72-106-01  
  

  )מבחן דוגמא(ה " תשס–מבחן שנתי 
  

  :הנחיות כלליות
  
  . שעתיים:משך הבחינה  .1
  .מותר להשתמש בכל חומר עזר  .2
 סעיפי כלאורך זה כולל את . אורך התשובה המקסימלי מופיע בראש כל שאלה ואין לחרוג מן האמור בו  .3

  .השאלה
  .   סעיפי השאלהכלהניקוד המופיע בראש כל שאלה ינתן עבור תשובה מלאה ונכונה על   .4
  .ת אל זכר ואל נקבה כאחדהשאלות מנוסחות בלשון זכר אולם הן פונו  .5
  .במסגרת התשובות יש להתייחס לחוק ופסיקה שנלמדו במהלך השנה  .6
  
  

  ).אורך התשובה לא יעלה על עמוד וחצי (' נק50 –שאלה ראשונה 
  

המועצה המקומית ' מוחמד שמא נ 259/96מ " ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בער25.2.96בתאריך 
הואשם והורשע בביצוע עבירות , מורה בבית הספר התיכון שבתמרה, י שמאמפסק הדין עולה כ. תמרה

משמעת של פגיעה במשמעת עובדי הרשות המקומית והתנהגות שאינה הולמת את תפקידו לאחר שפרסם 
בהם ביקר קשות את מורי בית ) עליהם חתם בתוארו כמורה בבית הספר(והפיץ ברחבי הכפר שלושה כרוזים 

צה המקומית ואת חברי הממשלה תוך שהוא עושה שימוש בדברי דיבה והשמצות את ראש המוע, הספר
  .קשות

  
הפקעת החלק השישי של המשכורת לתקופה של , פיטורים על תנאי, על שמא נגזרו עונשי משמעת של התראה

  :ענה על השאלות הבאות. שישה חודשים ופרסום פסק דינו בעיתון המקומי ובשטח המועצה
  
בהרשעתו של עובד הרשות המקומית בביצוע עבירות משמעת , על פי הדין בישראל, מהו הקושי הטמון  .א

 ?בנסיבות בהן הורשע שמא 
  
על עובד מדינה או עובד הרשות המקומית לפעול כאשר , על פי פסיקת בית המשפט העליון בישראל, כיצד  .ב

 ?הוא מעוניין לבקר פעולתה של רשות ציבורית כזאת או אחרת 
 
ה המשמעתית השעה ראש המועצה המקומית את שמא מתפקידו עד לסיום ההליכים עם הגשת הקובלנ  .ג

 מהם הרציונלים העומדים –לא פוטר שמא וחזר למלא את תפקידו כמורה , כאמור, בסופם. המשמעתיים נגדו
בבסיס ההשעיה והאם לדעתך היה מקום להשעות את שמא מתפקידו במקרה זה או שניתן היה לנהוג בו 

 ?אחרת 
  
 האם ניתנו על פי חוק והאם לא היה –ה דעתך על עונשי המשמעת שנגזרו בסופו של דבר על שמא חוו  .ד

  ?   מקום לנקוט כלפיו בסנקציה חריפה יותר כדוגמת פיטורים 
  
  

  ).אורך התשובה לא יעלה על עמוד אחד (' נק30 –שאלה שניה 
  

ני אשר אחד מסעיפיו קובע כי יוצאי מועצת אחת מן הרשויות המקומיות במרכז הארץ חוקקה חוק עזר עירו
יתר על , מדינות חבר העמים אינם רשאים לפתוח חנויות בשר בשלוש משכונות העיר וזאת על מנת שלא לפגוע

  .בפרנסתם של תושביה הותיקים של העיר, המידה
  

ות לעיל פתח חנות בשר באחת מן השכונות האמור, קצב במקצועו עוד מימי היותו נער צעיר במוסקבה, איגור
  .איגור מעוניין להפעיל את חנותו בכל זאת. אולם זו נסגרה על פי צו שהוצא מכוח חוק העזר

  
המוקנות לאדם , אם בכלל,  באילו מזכויות היסוד–חווה דעתך אודות סעיף חוק העזר העירוני האמור   .א

 ?פוגע חוק זה , במדינת ישראל
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:  לחוק יסוד4כבוד האדם וחירותו ומכוח סעיף : וד לחוק יס8האם פגיעה זאת איננה אפשרית מכוח סעיף   .ב
 ?חופש העיסוק 

  
  ?כיצד יוכל איגור לפעול על מנת לבטל את צו הסגירה ואת סעיף החוק האוסר עליו לפתוח את חנות הבשר   .ג
  
  
  
  

  ).אורך התשובה לא יעלה על חצי עמוד (' נק20 –שאלה שלישית 
  

זאב סגל ' מצטט פרופ) 244, הפרקליט מח (ון המשפט בין תרבות שלטון לשלט–משפט ואתיקה במאמרו 
  : לפיהםשמעון שבס' מדינת ישראל נ 1397/03פ "השופט ברק בדנ, מדברי נשיא בית המשפט העליון

  
לא כל התנהגות פגומה . לא כל טעות בשיקול הדעת נתפסת כאיסור פלילי. לא כל כישלון הוא עבירה"

  ."מבחינה אתית צריכה להענש במאסר
  
  
 ?י המשמעות של דברים אלה בכל הנוגע לעניינם של עובדי הציבור מה  .א
  
לאחר פסק , אמורה להשתנות גישתו של המשפט הישראלי, על אף דברים אלה, האם לדעת כותב המאמר  .ב

  ? כלפי עובדי הציבור הפועלים במצב של ניגוד עניינים חמור , הדין בעניינו של שמעון שבס
  
  
  
  
  
  
  
  

  - בהצלחה -
  
    

  


